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Sammendrag 

 
Denne masterstudien undersøker hvordan større organisasjoner og næringsliv arbeider 
med produksjon av medieinnhold, eller ”innhold”. Med innhold menes her alle former 
for tekst, lyd eller bilde som informantene selv produserer og distribuerer til lesere og 
publikum, med hovedfokus på journalistikklignende tekst. Studien har følgende 
informanter: Storebrand, Sparebank1, Coop Extra, NHO, Virke, Agder Energi, REDINK og 
Mondelez. Informantmaterialet er kvalitative intervjuer med ledere eller andre tilsatte 
ved aktørenes kommunikasjonsavdelinger.  
 
Studiens problemstilling spør bredt om hvordan aktørene arbeider med planlegging, 
produksjon og distribusjon av medieinnhold. Hovedobservasjonene rundt dette er at 
innholdet og arbeidsmetodikken har klare likheter med og referanser til tradisjonell 
journalistikk og tradisjonelle journalistiske verdier. Studien analyserer disse 
observasjonene i lys av pressen og dagens mediebilde, og argumenterer for at 
journalistikk som tekstform og formidlingsverktøy blir benyttet av stadig flere aktører 
som et ledd i arbeidet med å vinne oppmerksomhet til sitt digitale innhold og sin digitale 
tilstedeværelse. Studien diskuterer også denne formen for journalistikk opp mot 
tradisjonell journalistikk fra pressen, og inntar et kritisk perspektiv på moderne 
journalistikk og hvordan man kan forstå rollefordelingen mellom ”presse” og 
”journalistikk”. Diskusjonen tar også opp mulige årsaker til hvorfor informantenes 
arbeidsmetodikk er som den er, og ser denne i kontekst av det digitale medielandskapet. 
 

Abstract 
 
This master thesis examines how larger organizations and corporations operate when 
producing media content, or ”content”. The term ”content” refers in this case to all types 
of media texts which the informants themselves produce and distribute to an audience, 
with the main focus on texts similar to traditional journalism. The study is based on 
interviews with (mainly) leaders of the communication departments of the following 
Norwegian companies and organizations: Storebrand, Sparebank1, Coop Extra, NHO, 
Virke, Agder Energi, REDINK and Mondelez. 
 
The research question asks how the actors work on planning, producing and 
distributing content. The main observations are that both the content itself and the 
methods behind producing it are strongly influenced by traditional journalistic culture 
and its code of ethics. The study also analyses these observations in comparison to the 
press and the contemporary digital media landscape, and poses the argument that 
journalism as a tool and form of communication spreads to new users to help them gain 
attention from digital audiences. The discussion also debates whether this content could 
be labelled actual journalism or not, as well as posing a critique of modern journalism. 
The study also discusses new ways of interpreting modern media based on how the 
informants view their opportunities of communicating with an audience.  
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Forord  

 

Er det virkelig sant at det nå er over? 

 

Denne masteroppgaven har blitt til av undertegnede, men uten hjelp fra andre ville det 

ikke vært mulig å få gjennomført prosjektet. 

 

En stor takk rettes til Anna og Max, mamma og pappa og øvrig familie, venner, studiens 

informanter og sist, men ikke minst, veileder Anders Fagerjord for svært gode råd og 

innspill, oppmuntring og tro på et prosjekt litt på siden av normalen.  

 

Det har tatt tid, dette, med typiske dager i høyden og tilsvarende dager i myr og lyng 

med følelsen av å være ute av kurs. Og det er vel dette som er utbyttet man sitter igjen 

med til slutt: alt man plukker opp på siden av det faglige man har skrevet om på veien 

mot å fullføre. Man blir kjent med nye sider av seg selv og får oppleve hva produksjonen 

og struktureringen av en slik mengde tekst faktisk krever. 

 

Forhåpentligvis har sluttproduktet blitt et spennende tilskudd til havet av annen 

forskning. 

 

God lesning  

 

Thomas, 

 

01.11.16, 

 

Kristiansand 
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Kap. 1: Innledning 
 

Denne masterstudien undersøker arbeidet med såkalt innholdsproduksjon til større 

aktører i organisasjons- og næringsliv. Med innholdsproduksjon menes arbeid med 

produksjon av eget eid mediestoff (innhold). Studien belyser hvordan informantene 

produserer og distribuerer innhold, og identifiserer sentrale strukturelle og kulturelle  

aspekter ved dette arbeidet. Studien er deskriptivt anlagt, og tar utgangspunkt i hvordan 

informantene selv ser dagens medieverden, og hvilke muligheter dette gir dem i 

hverdagen.  

 

Et større perspektiv på studien er at den fordyper seg i en del av 

kommunikasjonsaktivitetene til større og samfunnsviktige organisasjoner og 

kommersielt næringsliv, for å prøve å forstå hva disse kan fortelle om dagens 

medielandskap. Et annet sentralt aspekt er å sammenligne innholdsproduksjonen og 

innholdet med tradisjonell journalistikk. Et tredje perspektiv på studien er at den 

undersøker det moderne fenomenet innholdsmarkedsføring, eller 

”merkevarejournalistikk”.  

 

For å skulle klare å finne ut av mest mulig om hvordan større aktører i organisasjons- og 

næringsliv arbeider med innholdsproduksjon, endte jakten på en problemstilling med et 

pragmatisk utfall. Den ble ganske enkelt sentrert rundt et spørsmål om hvordan 

informantene arbeider med innholdsproduksjon. Problemstillingen ble derfor: 

 

Hva kjennetegner (den nyhets- og journalistikk-lignende) innholdsproduksjonen 

til kommunikasjonsavdelingene i nærings- og organisasjonsliv? 

 

Denne problemstillingen ble valgt fordi den kan gi svar på hvilke prosesser, hvilken 

metodikk og hvilket mediesyn som ligger til grunn for innholdsproduksjonen til et 

større privat selskap eller en organisasjon. Problemstillingen er svært åpen, og den 

legger til rette for en bred forståelse av hvordan arbeidet foregår. Den kan derfor også 

fungere som grunnlag for videre diskusjoner rundt spørsmål som: 
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- Hvordan kan innholdsproduksjonen og innholdet sammenlignes med tradisjonell 

journalistikk og dens etikk? 

 

Her kan svarene på hovedproblemstillingen belyse hvorvidt ulike aktørers 

arbeidsprosesser har eller ikke har likheter med tradisjonell journalistikk og dens etikk. 

Dette kan så bidra til å belyse: 

 

- Ut ifra informantenes innholdsproduksjon – hvordan kan man forstå disse som 

medieaktører og hva kan dette fortelle om dagens medielandskap? 

 

Ser man nærmere på informantenes arbeidsprosesser, og hvordan disse tolker og 

utnytter de digitale kommunikasjonsmulighetene, kan dette også bidra til en diskusjon 

rundt hvordan man kan forstå informantene som medieaktører og hvordan man kan 

forstå dagens medielandskap. 

 

Slik problemstillingen er bygd opp trenger forståelsen av hvordan informantene 

arbeider et sammenligningsgrunnlag. Det er her journalistikken kommer inn i bildet. For 

å kunne gi et så godt fundament som mulig som både observasjonsdelene og 

analysedelen kan hvile på vil det være sentralt å gjennomgå hva journalistikk er, hva 

som kjennetegner dens etikk og hvilke kritiske aspekter man kan reise ved moderne 

journalistikk. Andre teoretiske kompass for studien er fenomen som ”mediatisering”, 

”oppmerksomhetsøkonomi”, ”gatewatching” mm.  

 

Resten av studiens avgrensing er i det hele tatt svært enkel – hvor kan man gå og hvor 

langt kommer man i diskusjonen og drøftelsen av den stadig mer populære 

kommunikasjonsaktiviteten kalt ”innhold” og ”innholdsproduksjon”? 

 

Innledningen fortsetter med å se nærmere på den moderne utviklingen på mediefeltet 

og fenomenet innholdsmarkedsføring. 
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Dagens situasjon på mediefeltet 

 

Siden millenniumsskiftet har mediebruken og mediekonsumet i Norge gjennomgått 

store endringer. Ifølge Medienorge, informasjonssentralen for fakta om norske medier, 

var mediebruken i 2002 hovedsakelig konsentrert rundt konsum av nyheter og 

faktastoff. Tjenester som nettbank, e-post eller digital film og video eksisterte i liten eller 

ingen grad. I 2015 var derimot bruken av disse tjenestene sterkt økende, sammen med 

et stadig økende konsum av nyheter og faktastoff, servert og produsert fra flere kilder 

enn tidligere.1 Idag består medielandskapet altså totalt sett av flere tjenester enn før, av 

flere og ulike aktører som produsenter av nyheter og faktastoff enn før, og stadig flere av 

oss står for et økende konsum og tidsbruk rundt dette.2 

 

Mediekonsumet og mediebruken endrer seg også på det brukstekniske området. Bruk 

av internett som digital kanal flytter seg for eksempel bort fra stasjonære plattformer og 

over til håndholdte og portable enheter. I 2007 var total bruk av datatrafikk gjennom 

vanlige mobilabonnement 109 000 Gbyte. I 2015 var tallet 65 768 000 Gbyte.3 Dette 

inkluderer ikke mobil bruk gjennom trådløse nett, slik at reell bruk kan være høyere enn 

hva disse tallene viser. Idag bærer også gjerne hver enkelt av oss med seg et medium, og 

med det også muligheten til å kunne operere som et. Man kan altså si at våre 

samfunnsliv i økende grad er konsentrert rundt mediebruk og mediekonsum enn hva 

det var tidligere. 

  

Mediekonsernene 

 

Endringene i media har også ført til endringer i landets mediekonsern. Konsum av 

nyheter og aviser er flyttet fra papir til nett, og bruken av nettbrett og andre mobile 

enheter øker. I 2006 var Schibsted, A-pressen og Edda Media våre største mediekonsern, 

og våre 228 aviser bestod av et samlet opplag på 2 867 000.4 I 2015 var vårt største 

mediekonsern fremdeles Schibsted, men nå etterfulgt av Amedia og Polaris Media. Våre 

                                                 
1 Medienorge, ”Internett-bruk etter type bruk 1”. 
2 Medienorge, ”Internett-bruk etter type bruk 2”. 
3 Medienorge, ”Datatrafikk via ordinære mobilabonnement”. 
4 Medienorge, ”Største norske aviskonsern”.  
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228 aviser hadde nå et samlet opplag på 2 041 000. Dette innebærer en betydelig 

nedgang fra 2006, som blir enda tydeligere om man tar med seg at sistnevnte tall består 

av en ”opplagskombinasjon av papir og nett”. Avisopplaget faller altså betydelig parallelt 

med at bruken av mobile enheter går opp. I 2009 var for eksempel daglige lesertall på 

mobil for utvalgte norske aviser: VG 116 000; Dagbladet 61 000 og Aftenposten 34 000. I 

2015 var tallene: VG 1 300 000; Dagbladet 704 000 og Aftenposten 441 000. Dette viser 

at lesermassen på mobil øker sterkt, og at mobile plattformer idag fremstår som de mest 

populære for mediekonsum. I tillegg økte bruken av nettbrett i årene mellom 2012-

2015, hvor 37 % av befolkningen hadde tilgang på nettbrett i 2012 mot 75 % i 2015. 

 

Mediekonsernene står totalt sett likevel i en god økonomisk posisjon. Fra 2008 til 2014 

økte for eksempel alle landets store mediekonsern sin omsetning.5 Schibsted gikk for 

eksempel fra rundt 5,8 milliarder NOK til rundt 7,8 milliarder NOK i omsetning. 

Reklameomsetningen i trykte medier gikk derimot ned i årene 2010-2015, fra ca 2,4 

milliarder NOK til 1,1 milliarder NOK. På samme tid gikk reklameomsetningen i digitale 

medier opp fra ca 3,6 milliarder NOK til ca 6,4 milliarder NOK.6 Sett i lys av debatten om 

mediekrise og inntektsfall gjennom papiravisens nedgang og tilhørende svikt i 

annonsesalg er tallene interessant lesning. Det går (fremdeles?) bra for 

mediekonsernene. 

 

Parallelt med dette viser også årene fra 1989 til 2015 en klar økning i innsendte klager 

til PFU, organet som overvåker og fremmer journalistisk etikk, men samtidig færre 

fellelser.7 Dette kan tyde på at det nye medielandskapet, med flere produsenter av 

innhold og uklare linjer mellom avsender, produsent og språkform, fremstår som 

utydelige både for lesere og det etiske forvaltningsapparatet. Dette aspektet kan kanskje 

kobles til en av de tydeligste debattene i presse- og mediebransjen i 2016, nemlig 

fremveksten av såkalt innholdsmarkedsføring. 

 

 

                                                 
5 Medienorge, ”Økonomisk utvikling store mediekonsern”.  
6 Medienorge, ”Netto reklameomsetning for ulike medier”. 
7 Medienorge, ”PFU-klager totalt”. 
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Kort om innholdsmarkedsføring 

 

Jens Barland og Ragnhild Kr. Olsen definerer innholdsmarkedsføring som: 

 

[..] markedsførings- og forretningsprosesser som skal skape og distribuere verdifullt 

og interessant innhold som skal tiltrekke seg, skaffe og engasjere en klart definert og 

forstått målgruppe – med det formål å oppnå lønnsom aktivitet fra kundene.8  

 

Andre populære begrep for innholdsmarkedsføring er merkevarejournalistikk, eller 

såkalt ”content marketing”. Innholdsmarkedsføringen står gjerne i kontrast til vanlig 

reklame gjennom at den ønsker å inneholde et relasjonsbyggende element til sin 

målgruppe. Der reklame er direkte kjøps- og tilbudsorientert skal 

innholdsmarkedsføringen være tillitsbyggende, utviklende og informerende overfor sin 

målgruppe.  

 

Innholdsmarkedsføring blir gjerne sett på som en trussel for pressen og journalistikken, 

men også for lesere. Den blir sett på som en trussel for lesere fordi man kan tro at man 

leser et ordinært journalistisk produkt - fordi innholdsmarkedsføring ifølge Barland 

gjerne ”etterligner journalistikk i form og innhold” - mens den gjerne blir sett på som en 

trussel for presse- og journalistikk fordi den anses å skape for tydelige kommersielle 

bindinger til annonsører. En pilotstudie av Barland viser for eksempel at lesere ikke 

greier å se forskjell på ordinær journalistikk og innholdsmarkedsføring.9  

 

Barland og Olsen legger også til at innholdsmarkedsføring er reklame: 

 

Siden dette er markedsføring, er dette reklame. I denne definisjonen ligger det i 

utgangspunktet ikke noen krav til hvordan dette skal presenteres eller se ut, men 

det er underforstått medieinnhold som konsumeres som medieinnhold, og ikke 

ligner reklameplakater, salgskataloger eller slikt. Selv om innholdsmarkedsføringen 

kan være mer lavmælt og ha større bredde i sitt innhold, er det likevel salg som er 

det bakenforliggende formålet også for denne reklamen.10  

                                                 
8 Barland, Olsen, ”Innholdsmarkedsføring testet på lesere av nettaviser”, 3.  
9 Ibid. 
10 Ibid., 3. 
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Selv om debatten rundt innholdsmarkedsføring er ny og aktuell kan selve produktet 

innholdsmarkedsføring sees på som gammelt. Barland nevner ”Michelinguiden” som et 

mer enn 100 år gammelt eksempel på innholdsmarkedsføring.11 Det er altså 

digitaliseringen som er hoveddrivkraften til den moderne veksten i 

innholdsmarkedsføring. Ifølge forfatterne har digitaliseringen i denne forbindelse også 

ført til at avisenes monopollignende kontroll på distribusjon og kontakt med lokal- og 

nisjemarkeder blitt brutt ned, noe som igjen har påvirket forretningsmodellene til denne 

gruppen av medieaktører.  

 

Her kan man altså si at innholdsmarkedsføringen står som et nytt og sentralt fenomen i 

dagens medieverden som utfordrer tradisjonelle journalistiske forretningsmodeller og 

dermed også journalistikkens plass i samfunnet.12 

 

Kort om studiens bruk av medierelaterte begreper 

 

Studien bruker flere medierelaterte begreper. Dette avsnittet går kort gjennom hva slags 

mening studien legger i disse. På et overordnet nivå skiller studien begreper som 

”journalistikk”, ”presse” og ”media” fra hverandre. ”Journalistikk” forstås først og fremst 

som en betegnelse på et kulturelt basert fortellerverktøy, og ”pressen” forståes som det 

historisk samfunnssentrale mediet ”avisen”, altså først og fremst en distribusjonsform. 

Med ”media” menes en samlebetegnelse på dagens totale mangfold av medier, bruken av 

disse og innholdet det bærer. I tillegg vil begrepet ”medieinnhold” – eller bare ”innhold” 

- brukes som en betegnelse på alt informasjonsstoff studiens informanter selv har 

produsert og distribuert gjennom ulike medier. Med ”innholdsproduksjon” menes 

dermed all aktivitet som informantene gjennomfører for å kunne lage innhold. 

Forhåpentligvis kan også teoridelen gjøre rede for aspekter som støtter opp om disse 

begrepsmeningene. Med ”den digitale kanal” eller ”digital kommunikasjon” menes her 

først og fremst all kommunikasjon via internett eller via digitale kanaler, eller alle 

                                                 
11 Barland, Olsen, ”Innholdsmarkedsføring testet på lesere av nettaviser”, 3. 
12 Ibid., 4. 
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former for elektronisk kommunikasjon. I observasjonsdelene i kapittel 4, 5 og 6 brukes 

”observasjoner” som begrep for ”funn”.  

 

Det er viktig å understreke at studien ikke har som mål å skulle bevise at disse 

begrepsmeningene er de rette, men derimot å belyse at meningen man legger i et begrep 

kan påvirke hvordan man forstår begrepet og aktiviteten meningen henspiller på. 

Omtale av ”media” når man mener ”pressen” kan for eksempel bli upresist, noe begrepet 

”mediekrise” eksemplifiserer og som også gjerne er et hyppig tema i dagens 

mediedebatt.13 Forrige avsnitt gjennomgikk for eksempel tall som viser en økning i 

inntektene til landets største mediekonsern de siste årene. Samtidig har vi sett at 

konsumet av medieinnhold er økende blant publikum siden millenniumsskiftet. I denne 

sammenhengen gir ikke begrepet ”mediekrise” mening, for i det store og det hele viser 

tallene at det totalt sett går bra med mediekonsernene og ”media”.14 Ser man nærmere 

på tallene viser det seg derimot at det ikke går så bra med avisenes forretningsmodeller 

og deres papirbaserte inntektsgrunnlag. Derfor burde ”mediekrise” som begrep heller 

byttes ut med for eksempel ”pressekrise”, eller ”inntektskrisen” i pressen. En 

inntektskrise i avisene er noe helt annet enn en mediekrise! Studien vil også komme inn 

på om bruken av ”innholdsmarkedsføring” som et reklamebegrep kan tåkelegge og 

vanskeliggjøre alternative syn på fenomenet.  

 

Som en overordnet regel gir studien medierelaterte begrep en så nøytral mening som 

mulig. 

 

Neste kapittel starter på redegjørelsen av journalistikk, etikk og annen sentral teori. 

                                                 
13 Ashraf, Korsvold, Nordby, ”Thomas Spence: - Tidenes mediekrise i Norge”. 
14 Akerhaug, ”Myten om mediekrisen”. 
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Kap. 2: Teoretiske redegjørelser 
 

Dette kapittelet gjennomgår teori som er sentral for å kunne 

forstå informantenes innholdsproduksjon. Innledningen gikk kort gjennom fremveksten 

av innholdsmarkedsføring og viste hvordan denne kan forstås som et uttrykk for nye 

digitale distribusjonsvilkår. Dette teorikapittelet redegjør for journalistikk, dens 

fremvekst og dens etikk. Det gis også et kritisk blikk på moderne journalistikk, sammen 

med en gjennomgang av fenomener som ”mediatization”, ”gatewatching” og ”attention 

economy”, som alle kan sies å være sentrale for å kunne forstå dagens digitale 

medielandskap.  

 

Første del redegjør for journalistikk og hvordan fenomenet kan forstås. 

 

Om journalistikk: Opprinnelse, fenomen og fortellerform 

 

Et sentralt fokus i denne redegjørelsen er å belyse hva fenomenet journalistikk kan 

forståes som i sin enkleste form, samt å vise fenomenets historiske rolle i offentligheten 

og medielandskapet. I tillegg gjøres det en kritisk gjennomgang av moderne 

journalistikk.  

 

Pressens og journalistikkens funksjon og plass i samfunnet 

 

Ifølge Svein Brurås15 mener den amerikanske presseetikeren Louis W. Hodges16 at 

pressen har fire roller:  

 

Den politiske rollen: Skal informere om politikk og maktsentre, samt være 

kontrollerende vaktbikkje overfor disse. 

 

                                                 
15 Brurås, Etikk for journalister, 30. 
16 Brurås oppgir dessverre ikke verket til Hodges som referanse.  
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Undervisningsrollen: Være leverandør av og arena for kontinuerlig samfunnsdebatt – 

uten å konkurrere med tradisjonell skoleundervisning. Ifølge Hodges er pressen det 

eneste forumet for offentlig debatt som når ut til alle, og som er åpent for alle.17  

 

”Oppslagstavlen”: Skal informere om hva som skjer rundt oss, for eksempel stengte veier 

eller bibliotekets åpningstider, og dermed gi en praktisk nytteverdi i hverdagslivet. 

 

Den kulturelle funksjonen: Servere hendelser fra andre kulturer og om mindre aktuelle 

tema, og tjene rollen som et speil for virkeligheten for å utvide menneskets horisont.  

 

I tillegg oppsummerer Maktutredningen fra 198218 pressens oppgaver her til lands i fire 

punkter: 

 

Informasjonsfunksjonen: Pressen skal gi publikum den informasjon som er nødvendig, 

slik at folk kan ta stilling i samfunnsspørsmål. Motsatt vei skal pressen også gi 

informasjon fra borgerne til politikerne. 

 

Kommentarfunksjonen: Fra sitt ideologiske ståsted skal massemediene kommentere og 

analysere samfunnsforholdene. 

 

Overvåkningsfunksjonen: Pressen skal granske og kontrollere dem som har innflytelse i 

samfunnet. 

 

Gruppekommunikasjonsfunksjonen: Mediene bør fremme kommunikasjon innen og 

mellom politiske, faglige og ideelle grupper i samfunnet.  

 

Brurås legger til at pressen skal veilede forbrukere, underholde og drive kulturell 

opplysning.19 Pressen har altså en sentral plass i samfunnet vårt, hvor dens kanskje aller 

mest sentrale funksjon er overvåkingen og kontrolleringen av politisk makt. I denne 

                                                 
17 Brurås, Etikk for journalister, 31. 
18 NOU 1982:30, 63. 
19 Brurås, Etikk for journalister, 31. 
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sammenheng kan en kanskje forstå journalistikk som pressens verktøy i forvaltningen 

av sine oppgaver. 

 

Innledende definisjoner av journalistikk 

 

Ifølge Peter J. Anderson og Geoff Ward kan journalistikk på et grunnleggende nivå 

defineres som ”the practice of news-gathering and presentation”.20 En lignende 

definisjon finner man hos Warren G. Bovee som hevder at ”journalism is a type of 

communication”.21 Bovee skiller forøvrig mellom definisjon og identifisering av hva 

journalistikk er. For ham er det mer verdifullt å identifisere aspekter rundt 

journalistikken enn å prøve seg på en definisjon av hva journalistikken er i seg selv. 

Dette gir ifølge Bovee en bedre forståelse av journalistikk som fenomen. Han 

identifiserer også følgende aspekter ved journalistikk: 

 

Journalists send out messages that purport to be literally and at least 

preponderantly true or factual [and] not [...] false, erroneous, made up, invented, 

imagined, or fictional.22  

 

Journalistikk består altså ikke av tekster som blir funnet på. Ifølge Jens Barland23 kan 

journalistikk forstås som en samfunnsinstitusjon, mens Terje Rasmussen ser på 

journalistikk som en av flere sektorer i et multisentrisk samfunn, som blant annet har 

vokst frem som en autonom sektor som ikke er tilfreds med passive saksrefereringer.24 

Her kan journalistikk dermed forstås som noe aktivt og som noe som evner å handle på 

eget initiativ og foreta egne valg, og som en aktivitet som leter opp og produserer 

nyheter, innenfor rammene av seg selv som en særegen kommunikasjonsform.  

 

En tydeligere definisjon av journalistikk finner man hos Paul Bjerke som ser på 

fenomenet både som en tekstform og som en praksis. Som tekstform definerer Bjerke 

journalistikk som ”faktabaserte tekster innrettet på massepublikum”. For Bjerke er 

                                                 
20 Anderson, Ward, The Future of Journalism, 8-9. 
21 Bovee, Discovering Journalism, 19. 
22 Ibid., 17. 
23 Barland, Journalistikk for markedet, 35. 
24 Rasmussen, Mektig og aktverdig, 10. 
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journalistikk som praksis ”den virksomheten som produserer slike tekster”.25 Denne 

todelingen til Bjerke anerkjenner produksjonsaspektet ved journalistikk som noe like 

viktig som det ferdige tekstproduktet. ”Den virksomheten som produserer slike tekster” 

vil da også være et sentralt aspekt å ta med seg videre i studien som helhet. 

 

Sammenligner man disse ulike definisjonene fremstår Bjerkes definisjon som mer 

konkret enn mange av de andre. Bovee mener for eksempel at journalistikk er en ”type 

kommunikasjon”, og vil heller undersøke journalistikk fra et filosofisk og søkende 

perspektiv. Bjerke spesifiserer sin definisjon ved å vise til at slik ”type kommunikasjon” 

er ”faktabaserte tekster innrettet på massepublikum”. I tillegg fokuserer Bjerkes 

definisjon på produksjonsaspektet ved journalistikken. Man kan også si at Barlands 

observasjon av journalistikk som en samfunnsinstitusjon er viktig, men dette gir 

allikevel ikke en god nok forståelse av hva journalistikk er i praksis. Studien velger 

derfor hovedsakelig å la seg inspirere av Bjerkes definisjon av journalistikk, og vil 

fremover forstå fenomenet som (produksjonen av) en særegen faktabasert tekstform, som 

opptrer direkte og presenterende overfor et publikum, hvor dens form, innhold og utseende 

er direkte avhengig av virksomheten som produserer den.  

 

Journalistikk og presse: Historiske roller og innhold i avisen    

 

Forholdet mellom presse og journalistikk kan belyses videre ved å se nærmere på 

utviklingen av journalistens rolle i pressen. Ifølge Bjerke har journalisten i løpet av de 

siste femti årene endret rolle fra å være en passiv aktør med ”funksjonæraktige” trekk, 

til å bli en tydelig og synlig aktør som har blitt produsent av journalistiske tekster.26 

Bjerke peker med andre ord på at det historisk sett ikke har vært en selvfølge at en 

journalist tilsatt en avis produserte journalistikk i form av faktabaserte tekster innrettet 

på avisens publikum, eller at det fantes journalistikk som bærende element i en avis 

overhodet. Her peker Bjerke på at ”avishistorien [er] noe helt annet enn 

journalistikkhistorien”.27 

 

                                                 
25 Bjerke, Journalistikkens vekst – og fall?, 28. 
26 Ibid., 23. 
27 Ibid., 24. 
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Man kan altså se pressen og journalistikken som to separate fenomener. I Norge kan for 

eksempel avisene sies å være mellom 100 og 200 år eldre enn journalistikken. I 1807 

fylte for eksempel ikke Niels Wulfsberg sin avis Tiden med journalistikk: 

 

Wulfsberg (…) ville fylle sin avis med meldinger og kunngjøringer fra myndighetene, 

ledige embeder og utnevnelser m.m. Leserne ble oppfordret til å gi Tiden pålitelige 

etterretninger om lokale krigshandlinger. Redaktøren åpnet for enhver med noe på 

hjertet ”som angaae Landets Beste, og foranlediges enten af Tidsomstændighederne, 

eller af almindelig Iver og Varme for Fædrelandet”.28 

 

Man kan kanskje si at Wulfsberg heller søkte å skape et ”kildestyrt produkt” i den 

forstand at han så tydelig ønsket publikums innspill og tips på hendelser - samtidig som 

lite tydet på at innspillene og tipsene skulle gis en redaksjonell bearbeidelse. Dette er 

også en observasjon Bjerke gjør ved å undersøke Sunnmørspostens julenummer fra 

1952, hvor han påpeker at innholdets tolkningsrammer er fastlagt av kildene og 

informasjonsavsenderne.29 I tillegg viser en masteroppgave av Hedda Andrea Nossen 

(2010) at Aftenposten, en av våre største aviser, ikke domineres av journalistiske 

tekster før så sent som 1990-tallet.30 

 

Tradisjonell journalistikk, som vi kjenner det idag, har altså ikke eksistert som innhold i 

aviser eller hos presseaktører rent historisk. Journalistikken blir i dette perspektivet et 

flyktig fenomen, som i utgangspunktet ikke behøver å ha noe med pressen eller media å 

gjøre.31 Hvordan kan man forstå dette? 

 

Neste avsnitt ser nærmere på hvordan journalistikken oppstår. 

 

Moderne journalistikk oppstår 

 

Ifølge den sveitsiske professoren og medieforskeren Jean K. Chalaby oppstod 

journalistikken slik vi kjenner den i dag midtveis i det 19de århundre. Han 

                                                 
28 Bastiansen, Dahl, Norsk Mediehistorie, 78-79.  
29 Bjerke, Journalistikkens vekst – og fall?, 23. 
30 Nossen, ”Utviklingen av Aftenpostens nyhets- og kommentarjournalistikk”. 
31 Bjerke, Journalistikkens vekst – og fall?, 41. 
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argumenterer dermed for at journalistikken som konsept og tekstform, eller diskurs, er 

en ny og moderne oppfinnelse, som er nært knyttet til dannelsen eller åpningen av et 

avis- eller publikumsmarked. Han skriver:  

 

Scholars traditionally assume that journalism was invented when the first gazettes 

and handwritten newsletters began to be published in Europe in the course of the 

16th century. Journalists themselves are prone to set the date of the origins of their 

profession as early as possible, and journalists-turned-historians often refer to the 

Roman Acta Diurna, the daily accounts of political life exposed on the walls of the 

Forum, as the first pieces of journalism. However, my argument is that the 

profession of the journalist and the journalistic discourse are the products of the 

emergence, during the second half of the 19th century, of a specialized and 

increasingly autonomous field of discursive production, the journalistic field.32   

 

Chalaby peker på at fremveksten av journalistikk må forstås på grunnlag av de rådende 

britiske samfunnstrekkene på 1800-tallet, hvor det fantes såkalte kunnskapsskatter for å 

holde prisene på presse-produkter så høye at ordinære avisprodukter ble gjort 

utilgjengelige for størsteparten av befolkningen. Skattene bremset dermed fremveksten 

eller tilstedeværelsen av ordinære presseaktører. En av følgene av dette ble fremveksten 

av en illegal presse rundt arbeiderklassen og proletariatet, samtidig som en særegen 

offentlighet ble utviklet rundt disse.  

 

De illegale presseproduktene ble kalt The Unstampeds, og var ifølge Chalaby ikke bare et 

marginalt fenomen, men derimot et viktig sosialt og diskursivt fenomen som utviklet seg 

til en egen klasse av tekst. Gjennom 1830-årene solgte for eksempel The Unstampeds 

flere eksemplarer enn lovlig presse, og spilte en sentral rolle i formingen og byggingen 

av arbeiderklasseidentiteten. De ulike publisistene brukte også sine aviser til å fronte 

sitt personlige politiske ståsted. På dette området kan for eksempel ikke The 

Unstampeds forstås utfra en moderne journalistisk norm om ”objektivitet”. 

 

Det store skiftet bort fra dette systemet hvor publisistene kontrollerte pressen, 

innholdet og dermed samfunnsdiskursen, skulle ikke endre seg før de nevnte 

                                                 
32 Chalaby, The Invention of Journalism, 1. 
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kunnskapsskattene gradvis ble tatt bort i årene mellom 1831 til 1863. Ved at skattene 

ble fjernet åpnet det seg et større publikum for den ordinære, eller lovlige, pressen, fordi 

flesteparten av borgerne, også fra arbeiderklassen, nå hadde råd til slike avisprodukter - 

og ikke bare de illegale presseproduktene. 

 

Et av Chalabys hovedpoenger i hvordan man må forstå fremveksten av journalistikk, er 

at avskaffelsen av kunnskapsskattene førte til at aviseiere og journalister begynte å 

konkurrere om andeler på dette nyåpnede publikumsmarkedet. Det er altså denne 

konkurransen som er det sentrale grunnlaget for fremveksten og eksistensen av 

tekstene man i dag kaller journalistikk. 

 

Many a facet of the evolution of the British Press since the 19th century may be 

pointed out to support the argument that journalism is not only an invention of the 

market economy, but that journalism is the narrative form capitalism took to become 

a historical force.33 

 

Den moderne journalistikken utviklet seg altså i form og innhold til å bli en kommersiell 

diskurs med et grunnleggende preg av trivialitet og enkelhet fremfor kompleksitet og 

dybde. Dette må ikke forveksles med at den moderne journalistikken ble useriøs, men at 

den offentlige diskursen etter fremveksten av journalistikk endret seg fra å være politisk 

basert med et ønske fra publisistene om å drive opplysende og informativ virksomhet - 

til å bli dominert av en depolitisert og underholdningsorientert tematikk. 

 

For ordens skyld er ikke dette kapitalistiske elementet videre interessant for denne 

studien. Dette elementet blir for eksempel også tonet ned av Bjerke i hans bok.34 

 

Den moderne journalistikk som diskursivt fenomen 

 

Om tiden før 1850-årene og åpningen av tilgangen på dette massepublikummet skriver 

Chalaby: 

 

                                                 
33 Chalaby, The Invention of Journalism, 76. 
34 Bjerke, Journalistikkens vekst – og fall?. 
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The public discourse revolved around politics. Publicists sought above all to inform 

their readers on public life and many working-class publicists had as their sole aim 

the raising of political awareness in their readers. Working-class publicists usually 

gave much importance to the notion of ”knowledge”, and perceived the diffusion of 

political information as the crux of their activities.35 

 

Den rådende samfunnsdiskursen i en førjournalistisk tid var altså sentrert rundt et 

ønske fra publisistene om å spre og bygge politisk kunnskap. Fra 1850-tallet og utover 

etablerte derimot det nye journalistiske feltet nye rammer for den rådende offentlige 

diskursen. Politikk ble et mindre foretrukket tema, samtidig som den eksisterende 

politiske dekningen endret seg fra å være fokusert på politiske spørsmål og prinsipper 

til politiske personer og privatliv. I tillegg økte fokuset på sport og annet samfunns- og 

sosietetsnytt. Chalaby kaller dette for en depolitisering av pressen.36 Journalistikken dro 

altså inn ønsket om å underholde publikum som et nytt og viktig tematisk aspekt.  

 

Dette skiftet i diskurs er også svært sentralt hvis man skal se nærmere på pressen som 

institusjon sammenlignet med journalistikken. Det fremste målet for The Unstampeds 

og publisistene i en førjournalistisk tid var for eksempel ”kunnskapsspredning” – på 

tross av at disse aktørene var tydelig farget av gitte politiske syn. Dette må derfor forstås 

ut fra et partisan-perspektiv, der publisistene naturlig tilhørte eller representerte visse 

samfunnsklasser og dermed postulerte denne klassens politiske syn. Dette var først og 

fremst et klart britisk samfunnstrekk, men lignende forhold fantes også i Norge. Landets 

ledende avis i 1830-årene, Morgenbladet, ble for eksempel talerør for liberal politikk og 

støttet handelsborgerskapet og industrien, og filtrerte alle spørsmål under Grunnlovens 

synsvinkel. Den ble opposisjonens hovedorgan, og avisens redaktør, Adolf Bredo Stabell, 

fremstod nærmest som en politiker.37 Forskjellen mellom dette og de britiske trekkene 

blir dermed at klasseaspektet fra publisistene tones ned, men at avisene på denne tiden 

likefullt postulerte visse politiske syn som politiske aktører. Med andre ord, ordskiftet i 

avisene var ikke preget av den objektive diskursen man i dag forbinder med 

presseaktører – denne objektive diskursen kom først med journalistikkens fremvekst.  

                                                 
35 Chalaby, The Invention of Journalism, 78. 
36 Ibid., 78-79. 
37 Bastiansen, Dahl, Norsk Mediehistorie, 108. 
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Journalistikken kan altså forstås som en egen klasse av tekst som er grunnleggende 

depolitisert, men som allikevel er grunnleggende objektiv - i motsetning til 

partisanpressen og tiden før 1850-årene. Disse aspektene vil forøvrig være sentrale i 

studiens analysedel, sammen med journalistikkens forhold til publikum.  

 

Om journalistikkens etikk 

 

Dette avsnittet redegjør for sentrale aspekter ved den journalistiske etikken. Første del 

gjennomgår sentrale trekk ved etikken og koblingen den har til journalistikk og presse, 

før det gjøres en gjennomgang av etikkens sider i praksis. Deretter belyses etikken både 

som et lovgivende og et veiledende fenomen. 

 

Innledende om journalistisk etikk 

 

For å kunne forstå journalistisk etikk må man også forstå hva som er journalistikkens 

funksjon, eller hva det er som legitimerer eksistensen av journalistikk. Lars Arve 

Røssland mener for eksempel at journalistikkens grunnleggende samfunnsoppdrag er 

”ivaretakelsen av menneskeverdet”.38 Røssland mener også at journalistisk praksis bør 

forankres i ”det større menneskelige og samfunnsmessige prosjektet”, hvor 

moralfilosofien fungerer som veiledende for hvordan dette prosjektet skal bli seende ut. 

Her blir altså etikken og journalistikken nært knyttet sammen via den allmenne moral, 

noe som gjør at disse to vanskelig kan skilles fra hverandre. Man kan her si, ifølge Terje 

Rasmussen, at journalistisk etikk er basert på, og utgår fra, menneskets indre moral på 

både individ- og samfunnsnivå.39 

 

Ifølge Rasmussen har den journalistiske etikken også en overordnet funksjon ved at den 

skal veilede journalistikken og trekke opp grensene for hvordan og hvor den kan 

operere. Her fungerer etikken som journalistikkens moralske kompass: 

 

                                                 
38 Røssland, Media og det menneskelege, 25. 
39 Rasmussen, Mektig og aktverdig, 14. 
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Det sedvanlige – vi kunne si etiske – svaret på hva medieetikk er, sier at presseetikk 

er refleksjon over hvordan praktikerne skal sikre en moralsk forsvarlig 

journalistikk.40  

 

Slikt sett kan etikken også forstås som det legitimerende bindeleddet mellom 

journalistikken og samfunnet som publikum og konsument, hvor etikken blir ”medienes 

forsøk på å iaktta seg selv fra publikums synsvinkel”.41 Etikken har også en funksjon ved 

at den skiller ut journalistikk som et autonomt sosialt felt avskåret fra annen alminnelig 

meningsproduksjon42. Etikken er dermed ikke ute etter å regulere eller etterse 

journalistisk dyktighet eller kvalitet, men heller journalistisk aktverdighet. Her krever 

etikken at journalistikken skal behandle publikum etter allmenne moralske normer. 

 

Ifølge Brurås43 kan man også koble etikken til basale menneskerettigheter i samfunnet 

som ytringsfrihet, trykkefrihet og informasjonsfrihet. 

 

Vær Varsom-plakaten og etikken i praksis – lovgivende eller veiledende?  

 

Et sentralt aspekt ved etikken er at den i praksis skal kvalitetssikre etterrettelighet og 

faktaorientering i journalistiske tekster. Ifølge Brurås består apparatet som i praksis 

forvalter og etterser journalistisk etikk av følgende komponenter:44 

 

- Vær Varsom-plakaten 

- Tekstreklameplakaten 

- Redaktørplakaten 

- Pressens Faglige Utvalg (PFU) 

- Individuelle ”Husregler” i forskjellige mediehus 

 

Vær Varsom-plakaten (VVP) samler de etiske normene for pressen i ett dokument, og er 

etikkens kanskje mest sentrale praktiske veileder. VVP samler også forpliktende 

                                                 
40 Rasmussen, Mektig og aktverdig, 13. 
41 Ibid., 57. 
42 Ibid., 14. 
43 Brurås, Etikk for journalister, 9. 
44 Ibid., 20. 
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tilslutning fra mer eller mindre alle landets medierelaterte organisasjoner, blant annet 

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, samt de 

fleste TV-kanaler. Dokumentet omhandler fokus på pressens samfunnsrolle, integritet 

og troverdighet, adferd og forhold til kilder, publiseringsregler, samt en avsluttende 

oppfordring om ikke å misbruke ord og bilder. 

 

Disse, og de andre delene av etikken, kan enten forståes som en veiledende instans eller 

en lovgivende instans. Røssland argumenterer for at etikken ikke kan forståes på samme 

måte som man forstår lov og juss. En lov er for eksempel tydelig på hva som er rett og 

galt, og dermed direkte veiledende for den moralske menneskelige handlingen - noe han 

mener etikken ikke bør være. Her mener Røssland at journalister heller bør være istand 

til å vurdere praktiske spørsmål rundt etikk på egen hånd enn å la disse bli vurdert av en 

domstol, som for eksempel PFU.45 Han argumenterer også for at en ”jussifisering” av 

etikken er uheldig ved at dette vil føre til en mekanisering og en distansering fra dens 

kjerneopprinnelse, nemlig mennesket. Røssland mener dermed etikken bør forståes, 

behandles, utvikles og anvendes som dydige retningslinjer man kan høste av når man 

kommer i situasjoner hvor det er uoversiktlig hvordan man skal eller bør handle. I et 

slikt perspektiv blir etikken noe ikke-konkret som stiller krav til praktisk menneskelig 

refleksjon. Kobler man denne tanken til journalistikk i praksis vil etikken fungere som et 

redskap journalisten kan bruke ved behov for veiledning rundt hvor grensene for hans 

praktiske yrke går. Et syn her er altså at etikken selv ikke gir klare svar på dette, men at 

mennesket selv forblir den sentrale kilden til etisk kunnskap og handling. 

 

Det andre synet er at etikken kan forståes ut fra et juridisk lovperspektiv, hvor etikken 

blir et juridisk og autonomt politisert lovverk skapt på presedens. Et slikt syn vil for 

eksempel mangle fleksibilitet i behandlingen av etiske spørsmål, og heller ikke kunne 

stimulere like mye til menneskelig refleksjon rundt etiske spørsmål. Etikken blir et 

lovverk som gir et entydig svar, og etikken forblir i et slikt perspektiv noe gitt. 

 

Den omfattende pressedekningen av saken om bortgangen til tidligere minister og 

næringslivsleder Tore Tønne illustrerer disse tilnærmingene til etikk. I etterkant av 

                                                 
45 Røssland, Media og det menneskelege, 22. 
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saken ble det laget en rapport av det såkalte Brurås-utvalget som ble kritisert av 

Dagbladets John Arne Markussen grunnet få referanser til Vær Varsom-plakaten og for 

mye ”alminnelig synsing”. Kritikken ble avvist av Odd Raaum, som mente at ”alminnelig 

synsing” innenfor etikkens rammer er alt annet enn alminnelig synsing, og at PFU fint 

kan felle noen for brudd på god presseskikk uten ”hjemmel” i VVP. Raaum uttalte her: 

 

Overbevisningen om at PFU ikke kan avgi en fellende kjennelse uten hjemmel i en av 

Vær Varsom-plakatens paragrafer er uttrykk for en legalistisk tankegang. I jussen 

gjelder et såkalt legalitetsprinsipp som innebærer at siktelser og dommer alltid skal 

forankres i en uttrykkelig lovhjemmel. I etikken er det rimeligvis annerledes (…)46 

 

Man kan altså forstå den journalistiske etikken enten som noe veivisende, eller som noe 

lovgivende journalistikken kan henvende seg til for veiledning eller svar. Etikken styrer 

her journalistikken i retning av rett kurs i følelseslandskapet den trer i mens den 

rapporterer fra, hos og om mennesker. Den er basert på mennesket i natur gjennom 

dens fokus og rot i den allmenne moral, og man kan si at formålet dens er å verne 

mennesker fra journalistikken, og ikke journalistikken selv. Etikken fungerer på denne 

måten som rammeverk for utfoldelsen av profesjonell, uavhengig og seriøs journalistikk.  

 

Etikken skal altså sikre at journalistikken opptrer innenfor allmennmoralske grenser, og 

være en ressurs for journalister. Informantenes forhold til etikk vil bli diskutert videre i 

analysedelen.  

 

Kritisk blikk på moderne journalistikk 

 

Til nå har vi sett at journalistikken kan sees på som en sentral samfunnsinstitusjon, en 

publikumsbasert tekst- og kommunikasjonsform, og at den gjennom etikken sikrer seg 

legitimitet ved koblingen til den allmenne moral. Hvilke problematiske aspekter kan 

man finne ved den moderne journalistikken?  

 

                                                 
46 Raaum, VVP er ikke lov. 
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Moderne journalistikkultur under press? 

 

Journalistikken hviler på krav om faktaorientering, sannhetssøken, kildebruk og 

kildekritikk.47 Det finnes likevel eksempler på at slike sentrale verdier ikke blir 

etterfulgt. Tidligere ble det for eksempel vist at antall klager til PFU har økt kraftig de 

seneste år - uten at dette har medført en økning i fellelser. Et større case-eksempel på 

brudd på slike verdier blir belyst av Nick Davies48 som beskriver livet på innsiden av 

moderne avisredaksjoner i London. Davies tegner et bilde av en kultur som fremmer lite 

fokus på kildekritikk og som overforenkler budskap og utelater viktige aspekter ved 

saker. For Davies blir dette hovedårsakene til at publikum serveres ”Flat Earth News” – 

som er Davies` galgenhumoristiske ordspill på at alle trodde jorden var flat helt til noen 

faktisk sjekket om dette stemte.  

 

Davies viser at årsakene til dette ikke er påtrykk fra store korporasjoner som ønsker 

redaksjonell tilstedeværelse, eller intervensjoner fra redaktører og eiere som ønsker 

visse politiske redaksjonelle linjer. Han peker derimot på et voksende kulturelt problem 

innad i avisorganisasjoners redaksjoner. Davies viser altså at journalistikken og 

journalister selv ikke klarer å leve opp til sine egne verdier. Han trekker også frem saken 

om det potensielle Millennium-dataviruset som et direkte produkt av denne kulturen. 

Saken ble bygget gjennom flere år og bestod av mindre og større saker om det 

potensielle globale dataproblemet som årsskiftet fra 1999 til 2000 kunne, eller ”måtte”, 

medføre. Pressens pågående problematisering av dette medførte at land som 

Storbritannia og USA investerte milliarder av offentlige midler på ulike sikkerhetstiltak, 

som til syvende og sist skulle vise seg å være unødvendige da årsskiftet over hele verden 

foregikk uten nevneverdige problemer. Historien om det potensielle datakræsjet 

forsvant så bokstavelig talt over natten. Ingen visste hvor saken hadde oppstått, annet 

enn hos journalistene, som en ”potensiell problematisering”. Hele saken manglet 

derimot et fokus på å finne ut av om scenariet faktisk var reelt eller ikke.49 Davies 

skriver om kildene til journalistene: 

 

                                                 
47 Brurås, Etikk for journalister. 
48 Davies, Flat Earth News. 
49 Ibid., 9-47. 
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Many of these sources no doubt were speaking in good faith, but, if you look back at 

them, they all have in common one very striking characteristic: not one single one of 

them knew what the truth was.50  

 

Det interessante å ta med seg fra dette er at Davies peker på et sannhets- og kildekritisk 

problem innad i redaksjonen han tidligere var en del av, og at dette er et resultat av at 

avishusene mangler en klar ideologisk forankring bortsett fra den kommersielle. Davies 

skriver først og fremst om redaksjonen han tidligere var en del av, men en kan også 

tolke dette til at også andre avis- og mediehus kan være preget av samme 

organisasjonskultur, og at dette dermed ikke er et marginalt fenomen innen moderne 

journalistikk.  

 

Praktiske problemer i forvaltningen av etikk: Journalistisk arroganse? 

 

Journalistikken kan også sies å ha et praktisk problem når det kommer til forvaltningen 

av kjerneverdier som sannhet og etterrettelighet. For hva er sant og ikke? Her opererer 

journalistikken med ulike nivåer av verifisering av kildemateriale. Dette betyr for 

eksempel at journalister kan referere helt sant om kilders utsagn, men risikere å 

rapportere usant fordi de ikke har sjekket om kildene selv faktisk gir sanne 

opplysninger. Denne problematikken blir gjerne løst i praksis gjennom retten til 

samtidig imøtegåelse, dvs at omtalte parter i en sak skal få mulighet til å uttale seg i en 

sak samtidig. Slik praksis er ifølge Bjerke med på å bygge opp pressen og journalistikken 

til en stridsarena, der konflikt og krangling vinner presedens som foretrukket tematikk 

og vinkling, mens pressen selv, etisk sett, kan fremstå som en nøytral framstiller av 

begivenheter.51 Pressen kan dermed gjemme seg bak sitt eget etiske regelverk, men 

samtidig også bryte det – eller risikere å bryte det. Dette er et eksempel på at pressen 

kan marginalisere seg selv og sin egen rolle som forvalter av sannhetsbasert 

folkeopplysning og, kan en hevde, dermed også sin egen samfunnsposisjon fordi den 

foretrekker å omtale en sak gjennom gitte fortolkningsrammer. 

 

                                                 
50 Davies, Flat Earth News, 9. 
51 Bjerke, Journalistikkens vekst – og fall?, 130. 
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Journalistikken kan også sies å være preget av en ”maktarroganse”. Denne viser seg ved 

at det i journalistiske og politiske kretser ikke finnes gode nok rom for å kunne stille 

kritiske spørsmål ved journalistikkens makt og virkemidler.52 Med utgangspunkt i 

Bourdieu trekker Bjerke frem hvordan journalistikken gjennom såkalte ”doksiske” 

tanker selv har opphøyd seg til å være en maktfaktor i samfunnet. Bjerke forklarer her 

doksiske tanker53 med ”tanker som tenker seg selv”, som kan forstås som at 

journalistmakten blir sett på som noe naturgitt av det journalistiske feltet. Dette er ikke 

nødvendigvis problematisk i seg selv, men det kan bidra til å vanskeliggjøre kritikk av 

journalistikken og dens virkemidler. Det er også i et slikt vakuum en bør forstå 

utviklingen av journalistikk som profesjon, og dermed utviklingen av journalister som 

en egen stand av yrkesutøvere. En kan også si at journalistikkens objektivitetskrav ikke 

har kommet fra journalistikken selv: 

 

The professionalization of journalism, with its ”public service” ethos, was an 

”adaptation manoeuvre” to insulate newspaper owners/publishers against profit-

threatening commercial crises, class conflicts, and public disenchantment with the 

press.54  

 

Journalistisk profesjonsmakt og ideen om denne kan altså forståes ut fra aviseiernes 

ønske om å binde et objektivitetskrav til journalistikken, og journalister som en 

yrkesstand, for å hindre sosialt opprør og som ledd i et kommersielt vern av bedriften.55 

I dette perspektivet blir den journalistiske profesjonalismen og objektiviteten gitt den 

journalistiske profesjon fra noen utenfor journaliststanden. Ved at disse journalistiske 

kjerneverdiene kan sees på som gitt fra noen utenfor journaliststanden bidrar dette også 

til å kunne forstå journalistikk som profesjon som et mekanisk ledd i produksjonen av 

tekster som kanskje har et lavere fokus på etikk enn antatt.  

 

 

 

                                                 
52 Bjerke, Journalistikkens vekst – og fall?, 15. 
53 Ibid., 13. 
54 Høyer, Lauk, The Paradoxes of the Journalistic Profession, 5-6. 
55 Ibid., 5-6. 
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Journalistisk informasjon mindre samfunnsrelevant enn tidligere? 

 

Journalistikken kan altså sies å ha vært i en posisjon hvor den uforstyrret har kunnet 

bestemme sin egen samfunnssignifikans. Den har altså hatt og har (fremdeles?) 

uforstyrret definisjonsmakt over seg selv. Dette kan kanskje illustreres ytterligere 

gjennom et eksempel fra Bovee og hans tanker om journalistikk. Bovee skiller mellom 

tilegningen av kunnskap for kunnskapens skyld, og tilegningen av kunnskap for praktisk 

utnyttelse. Her putter Bovee journalistikken i gruppen av ”kunnskap for praktisk 

utnyttelse”, hvor journalisten for ham ”skaffer seg og kommuniserer kunnskap med det 

formål å informere folk med hva de trenger for å kunne ta gode beslutninger rundt 

spørsmål som til enhver tid møter dem”.56 

 

Slike tanker løfter informasjon fra pressen og journalister til et høyere nivå, som dermed 

også implisitt degraderer informasjon skapt og distribuert av andre til noe 

laverestående. Slike tanker fremstiller journalisten og journalistikken som unike 

tolkningsagenter av informasjon borgere i et samfunn behøver for å kunne operere fritt 

og på en god måte. Slike perspektiv på journalistikken kan også finnes idag: 

 

De siste to-tre årene er riksavisene, regionavisene og lokalavisene tappet for mye 

blod. Reportasjekraften er svekket. Informasjonen til folk flest brytes opp i 

fragmenter av virkelighet. Spørsmålet er hva slags journalistikk vi sitter igjen med 

når vi passerer 2020. I mange land er tallet på journalister redusert med en 

tredjedel de siste ti årene. Resultatet er blitt at informasjonen til publikum formidles 

i en salig blanding av fakta, rykter og uverifiserte opplysninger gjennom sosiale 

medier. Polariseringen tiltar, og dermed får vi oppleve Donald Trump og Brexit.57 

 

Olufsen kobler her fremveksten av politisk ”ny-ekstremisme”, som Storbritannias 

utgang fra EU og Donald Trumps omdiskuterte presidentkandidatur, til manglende 

journalistisk folkeopplysning. For Olufsen fremstår massekommunikasjon gjennom 

                                                 
56 (Min oversettelse) ”[They] acquire and communicate knowledge for the sake of 
providing people with what they need to know to make good decisions about what 
should be done or what should be avoided concerning the issues currently facing them.” 
Bovee, Discovering Journalism, 20. 
57 Olufsen, ”3500 ord om journalistikk i 2020”. 
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sosiale medier – og dermed massekommunikasjon utenom den tradisjonelle 

journalistiske arenaen – som noe uønsket og informasjons-degraderende. Spørsmålet en 

kan stille rundt dette er om slike tanker fremdeles kan sies å være relevante for å forstå 

dagens flermediale og digitale medielandskap.  

 

Journalists need to move away from the notion that journalism is a mysterious craft 

practiced by only a select priesthood – a black art inaccessible to the masses. We 

forget the derivation of the word journalist: someone who keeps an account of day-

to-day events”.58  

     

Er det i denne konteksten fremdeles reelt å anta at borgerne i dagens samfunn trenger 

journalistiske tekstprodukter som nødvendige og basale tolkningsagenter for å kunne 

erverve seg viktig informasjon om og fra samfunnet? Kan man som samfunnsborger i 

dagens flermediale samfunn kunne tilegne seg samfunns- og annen forbrukernyttig 

informasjon fra aktører utenfor den tradisjonelle pressejournalistiske sfæren? Hvis 

journalistikk kan sies å handle om å formidle gjennomtenkt informasjon, og at denne 

evnen ikke kan sies å være noe særpreget journalistisk – altså at samtlige som ønsker å 

formidle informasjon i realiteten kan ha en slik egenskap – så sitter journalistikken i 

realiteten igjen med få fortrinn kvalitetsmessig og informasjonsmessig fremfor andre 

ikke-journalistiske informasjonstilbydere. Poenget her er ikke å nedgradere 

journalistikken og journalisten eller dens samfunnsrelevans – heller å demystifisere den 

– spesielt i møtet med den digitale kanal. 

 

Fra Gatekeeping til Gatewatching: Produksjonskonkurranse til pressen 

 

Den såkalte ”Gatekeeping-modellen” brukes gjerne for å forstå journalistisk makt. Denne 

forteller hvordan journalistene kontroller produksjon av informasjon og portene som 

slipper informasjonen ut til folket. Pamela J. Shoemaker og Tim P. Vos definerer 

”gatekeeping” slik: 

 

The process of culling and crafting countless bits of information into the limited 

number of messages that reach people each day, [...] is the center of the media`s role 

                                                 
58 Bruns, Gatewatching, 214. 
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in modern public life. [...] This process determines not only which information is 

selected, but also what the content and nature of messages, such as news, will be.59  

 

Dette synet blir utfordret av Axel Bruns og hans Gatewatching-teori. Gjennom denne 

teorien argumenterer han for at de tradisjonelle journalistiske portvokterne av 

informasjon møter konkurranse fra andre produsenter eller konsumenter av 

informasjon. Her mener for eksempel Bruns at digitaliseringen og mulighetene ved 

denne transformasjonen har gjort at portene som Shoemaker og Vos fokuserer på har 

sprunget lekk, slik at de eneveldige journalistene, som kontrollører av 

informasjonsproduksjon og -distribusjon, får konkurranse fra andre aktører og 

publikum selv.60 Ifølge Bruns er det i den moderne digitale tid ikke lengre grunnlag for å 

kunne forstå at det finnes portvoktere av informasjonsstrømmen i samfunnet, men 

derimot at det finnes et økende samspill mellom kilder og nye produsenter og 

konsumenter av informasjon. Gatewatching-teorien fokuserer også på mulighetene for 

interaktivitet som internett tilbyr sammenlignet med tradisjonelle ”enveis-media” som 

avis og fjernsyn. Her ser Bruns på internett og digitale muligheter som en plattform for 

økt dannelse og spredning av ulike opinioner og perspektiver.61 På denne måten blir 

Gatewatching-aktivitet noe frigjørende: Ved at flere deltakere på et interessefelt kan 

bidra til å være en aktiv bidragsyter til produksjon og distribusjon av informasjon vil 

dette igjen skape en utvidet kvalitetssikring av informasjonen. 

 

”A.J. Liebling once said, ”Freedom of the press is guaranteed only to those who own 

one.” Now, millions do.”62  

 

Essensen å ta med seg fra dette er at de nye digitale mulighetene for 

informasjonsproduksjon og –distribusjon for nært sagt alle mennesker, organisasjoner 

eller aktører, i sin tur fører til at man kan si at pressen og journalistikken for første gang 

møter reell konkurranse som produsent av informasjon. Dette utfordrer makten til 

tradisjonell presse og journalistikk og måten en kan forstå mediefeltet som helhet på. 

 

                                                 
59 Shoemaker, Vos, Gatekeeping Theory, 1. 
60 Bruns, Gatewatching, 2. 
61 Ibid., 214. 
62 Ibid., 1. 
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Mediatization-teori: Er alle (korporasjoner) blitt en medieaktør? 

 

En slik utvikling kan også illustreres gjennom begrepet ”mediatization”. Ifølge Knut 

Lundby omhandler begrepet ”societal changes in contemporary high modern societies 

and the role of media and mediated communication in these transformations .”63 

Fenomenet kan også forstås som ”… the process whereby society to an increasing degree 

is submitted to, or becomes dependent on, the media and their logic”.64 Det sentrale 

trekket ved denne prosessen er at ”media” utvikler seg til å bli en stadig mer integrert 

del av sosiale institusjoner og at media selv har utviklet seg til å bli en sosial institusjon. 

Konsekvensene av dette er at sosial interaksjon innen institusjoner, mellom 

institusjoner og i samfunnet som helhet foregår via ”media”, og at dette medfører at 

media og ”medias logikk” i praksis undertrykker og overprøver eksisterende sosiale 

systemer.65 

 

”Mediatization” kan derfor på et overordnet nivå forstås på lik linje med andre 

samfunnsformende prosesser som individualisering, kommersialisering eller 

globalisering. Essensen å ta med seg fra dette er at slike tanker eksemplifiserer og åpner 

for muligheten for at man i dag må forstå ”alle” samfunnsaktører som kommuniserende 

aktører, og dermed også som aktører som har et aktivt behov for å kommunisere 

gjennom eller via media. ”Media” som konsept og sosialt system kan altså sies å påvirke 

stadig flere samfunnsaktører eller ”sosiale system”, og forvandle stadig flere av disse til 

å bli produsenter av informasjon. Dette punktet kommer analysedelen tilbake til.  

 

Flere medieaktører - mer informasjonsproduksjon - hva med mediekonsumet?  

 

Ifølge Michael H. Goldhaber kan menneskets ”oppmerksomhet” eller ”attention” sees på 

som den nye og viktigste ressursen man finner i et digitalt samfunn. Gjennom hans 

tanker om såkalt ”attention economy” eller ”oppmerksomhetsøkonomi” (min overs.) 

argumenterer han også for at det finnes en ny økonomisk lov for det nye digitale 

samfunnet.  

                                                 
63 Lundby et al., Mediatization, 1. 
64 Ibid., 5. 
65 Ibid., 5. 
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På et dypere plan forklarer Goldhaber at det i dagens samfunn finnes en så stor mengde 

informasjon tilgjengelig for mennesket og samfunnet, at majoriteten av denne ikke kan 

bli viet menneskelig oppmerksomhet eller bli lest. For Goldhaber får dette følger for 

dynamikken mellom informasjonsproduksjon og -konsum. Han mener derfor at 

menneskets kapasitet til å konsumere informasjon, vår oppmerksomhet, er den nye og 

primære valutaen i den digitale tidsalder. Premisset for å forstå dette er at informasjon 

som eksisterer uten å bli viet oppmerksomhet i realiteten er verdiløs fordi den er 

usynlig. I dette perspektivet hjelper det altså ikke å informere dersom man ikke når 

frem til en mottaker. Goldhaber eksemplifiserer også dette gjennom å vise til at penger, 

eller det monetære, følger områder som blir viet menneskelig oppmerksomhet, ikke 

omvendt. Hvor mennesker plasserer sin oppmerksomhet i sitt daglige konsum av digital 

informasjon blir altså et sentralt aspekt.  

 

Følgene av disse tankene blir altså at den viktigste ressursen man kan eie i et 

informasjonssamfunn ikke blir informasjon i seg selv, men primært evnen til å skaffe 

menneskelig oppmerksomhet til sin informasjon. Kobler man disse tankene til medie-

markedet vil man dermed kunne argumentere for at kommuniserende aktører og 

innholdsprodusenter, i et kommersielt perspektiv, blir tvunget til å forholde seg til at 

informasjonen deres (medieinnholdet) først og fremst må kunne vinne 

oppmerksomheten hos publikum for å ha en verdi og for å være synlig. Ifølge Goldhaber 

er det slike aspekter som avgjør hvorvidt et selskap får kommersiell suksess (synlighet) 

gjennom sin digitale tilstedeværelse eller ikke. 

 

Dette er igjen et interessant perspektiv å se i sammenheng med selve fremveksten av 

journalistikken, som altså vokste frem som en tekstform som skulle vinne 

oppmerksomhet på et publikumsmarked. Denne linken mellom ”attention economy” og 

journalistikk diskuteres nærmere i analysedelen.  

 

Oppsummering av teoridel 

 

Teoridelen har sett at dagens medielandskap har utviklet seg til å bestå av flere 

produsenter av informasjon, og at konsumet av informasjon – eller medieinnhold – har 
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flyttet seg bort fra stasjonære plattformer og til håndholdte. Kort sagt kan en si at 

digitale medier har skapt nye rammer og forståelseshorisonter for både bruk og konsum 

av medieinnhold. 

 

Teoridelen har også vist at journalistikk kan forstås som et selvstendig diskursivt 

fenomen og tekstform, og noe som historisk skiller seg fra eksistens i pressen, og som 

vokste frem i nær sammenheng med åpningen av et publikumsmarked. Det er også blitt 

sett at journalistikkens etikk i stor grad kan sies å være motivert og fremvokst av 

journalistikkens fremtreden av og mellom mennesker. Den har rot i allmenn moral, og 

yter sin service til journalistikken ved at den stimulerer til refleksjon i omgang med 

mennesker. Den tegner også opp praktiske kjøreregler for journalistikken, som Vær 

Varsom-plakaten. Det har også blitt gjennomgått kritiske perspektiver på moderne 

journalistikk, og vist hvordan denne kan sies å være preget av et organisasjonskulturelt 

problem som påvirker fokuset på etikk og kildekritikk.  

 

Teoridelen har også trukket frem tanker som aktualiserer hvordan man kan forstå 

dagens digitale medielandskap. Det viktigste aspektet rundt dette er at den digitale 

transformasjonen har skapt nye forutsetninger og muligheter for produksjon og 

distribusjon av informasjon. For Bruns illustreres disse nye forutsetningen gjennom et 

skifte bort fra en portvaktfunksjon hvor journalisten i pressen er kontrollører av gater 

eller strømmer av informasjon til folket - og over til en situasjon hvor det finnes en økt 

tilslutning av ikke-journalistiske aktører som bidrar til fremleting og spredning av 

informasjon.  For Lundby innebærer ”mediatization” at samfunnet som helhet i økende 

grad blir innordnet medias bruks- og eksistenslogikk, samtidig som at ”alle” 

samfunnsaktører i økende grad kommuniserer gjennom ”media” - som igjen betyr at 

flere og flere av samfunnets aktører kommuniserer i flere og nye kanaler.  

 

Goldhabers tanker om attention economy teoretiserer rundt nye rammer for hvordan 

man kan forstå digitalt informasjonskonsum. For ham eksisterer det i dag et overskudd 

av informasjon og et underskudd på menneskelig oppmerksomhet. Han argumenterer 

for at menneskelig oppmerksomhet i det moderne informasjonssamfunnet er den nye 

sentrale valutaen, idet informasjon som ikke vies oppmerksomhet må forståes som 

verdiløs. 
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Kap. 3: Om metode og informanter 
 

Dette kapittelet redegjør for studiens metodiske arbeid og gir en oversikt over de ulike 

informantene. Aller først kommer noen tanker fra forskeren selv. 

 

Egen rolle – en hildet forsker? 
 

Opprinnelig skulle denne masterstudien kartlegge kommunikasjons- og PR-byråers rolle 

i offentligheten for å se nærmere på hvordan disse arbeider med stoffproduksjon mot 

tradisjonelle medier. Dette ble gradvis av mindre interesse ettersom forarbeidet til 

studien økte. Samtidig vokste det frem en økt lyst til å vite mer om hvordan større 

private selskap og organisasjoner selv utnytter dagens digitale muligheter - uten 

innflytelse og hjelp fra eksterne kommunikasjonsbyråer eller andre. Årsaken til denne 

dreiningen var også delvis født av tidligere erfaringer fra stillinger innen ulikt 

kommunikasjonsarbeid, som gav et innblikk i et utvalg av prosessene som noen steder 

ligger til grunn for kommersielle aktørers produksjon av ”avislignende journalistikk” 

eller ”redaksjonelt innhold”. Selve studien har derfor også blitt farget av denne 

profesjonelle arbeidserfaringen, spesielt med tanke på innsynet i prosessene som lå til 

grunn for produksjonen av det redaksjonelle innholdet. Dette bidro til at interessen for å 

se nærmere på såkalt innhold og innholdsproduksjon økte.  

 

For å kunne gi et best mulig svar på hovedproblemstillingen (i perspektiv av en 

masteroppgave) ble det valgt å gjennomføre kvalitative, metodiske undersøkelser 

gjennom å intervjue ledere eller andre sentralt tilsatte ved kommunikasjonsavdelingene 

til informantene. I tillegg ble det gjennomført etnografiske studier gjennom observasjon 

av arbeidsmøter, såkalte redaksjonsmøter, hos to av informantene. Primærmetoden for 

innhenting av studiemateriale har altså vært intervjuet, og dermed bruk av kvalitativ 

forskningsmetodikk. 

 

Neste avsnitt redegjør kort for kvalitative intervjuer og deltakende observasjon som 

metode. 
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Intervjuet som metode 

 

Ifølge Steinar Kvale og Svend Brinkmann kan intervjuet som forskningsmetode 

kjennetegnes ved at den forsøker å forstå verden fra intervjuobjektets ståsted og 

perspektiv.66 Kvale og Brinkmann fremhever også at intervjuet har som mål å skulle 

utveksle og konstruere mening og kunnskap i selve intervjusituasjonen, og at denne 

således har en dual utleverende funksjon. Her skiller intervjusekvensen seg fra 

hverdagssamtalen gjennom at den har en annen struktur og hensikt; intervjusituasjonen 

er hovedsakelig dominert av spørsmål og svar med den hensikt å skulle utvinne 

kunnskap, og har mindre fokus på hverdagssamtalens spontanitet.67  

 

Mange av intervjuene i denne studien har derimot vært preget av et aktivt fokus på 

samtalespontanitet, først og fremst med tanke på oppfølgings- og dybdespørsmål. Her 

har det vært et ønske om å kunne etablere nettopp elementer av hverdagssamtalen 

mellom de faste elementene fra intervjuguiden. Bakgrunnen for dette har vært et ønske 

om å ville rive ned så mye som mulig av formelle roller som oppstår for å kunne etablere 

en så menneskelig interaksjon med informantene som mulig. Målet med dette var igjen å 

skulle få informantene til å føle minst mulig restriksjon rundt hva og hvordan de kunne 

svare, og heller skifte fokus til at informantene selv uoppfordret skulle fortelle og 

dermed føle at de selv kontrollerte intervjusituasjonen. Totalt sett har den anvendte 

intervjumetoden latt seg inspirere av Elton Mayo og hans intervjumetode:68 

 

1. Give your whole attention to the person interviewed ,and make it evident that you are 

doing so. 

2. Listen – don`t talk. 

3. Never argue; never give advice. 

4. Listen to: 

a) What he wants to say 

b) What he does not want to say 

c) What he cannot say without help 

                                                 
66 Kvale, Brinkmann, InterViews - Learning the Craft, 1. 
67 Ibid., 3. 
68 Ibid., 45. 
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5. As you listen, plot out tentatively and for subsequent  correction the pattern (personal) 

that is being set before you. To test this, from time to time summarize what has been 

said and present for comment (e.g. ”is this what you are telling me?”). Always do this 

with the greatest caution, that is, clarify in ways that do not add or distort. 

6. Remember that everything said must be considered a personal confidence and not 

divulged to anyone. 

 

Med andre ord har intervjuene blitt lagt opp til at intervjuobjektene skal føle at de har 

styringen over situasjonen samt at det har vært et tydelig og ønskelig grep om å skape 

en så uformell og løssluppen samtale som mulig. 

 

Intervjuene har vært basert på en felles intervjuguide som har blitt flytende tilpasset 

hver enkelt informant under selve intervjusekvensen. Intervjuene med informantene ble 

gjennomført fra sensommer 2015 til årsskiftet 2016.  

 

Deltakende observasjon som metode 

 

Sekundærmetoden for innhenting av studiemateriale har vært deltakende observasjon i 

såkalte redaksjonsmøter, eller gruppemøter, internt i kommunikasjonsavdelingen. 

Observasjonsfokuset i møtene var primært rettet mot samtalen møtedeltakerne 

imellom. Observasjoner rundt oppførsel og møtenes mer visuelle elementer var et 

sekundærfokus. 

 

Undertegnedes egen rolle i møtene ble gjort kjent ved møtestart, og jeg ble plassert som 

en av møtedeltakerne ved at jeg delte plassering rundt samme bord og ikke satt 

bortgjemt i for eksempel et hjørne av møtelokalet. Møtene ble også tatt opp på 

mobiltelefon og senere transskribert. Selv om jeg satt plassert rundt samme bord ble jeg 

ikke regnet som en aktiv møtedeltaker. Det var noen anledninger hvor jeg ble forklart 

nærmere hva som ble pratet om, men totalt sett virket det som om min tilstedeværelse 

ikke hadde stor påvirkning på møtedeltakerne og deres vanlige rutine og oppførsel.  
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Om studiens informanter 

 

Utvalget av informanter ble satt sammen med ønske om å få til en så stor spredning av 

virksomhetsområder som mulig, noe som har resultert i at bransjer som vare- og 

detaljhandel, bank og forsikring, kraft og energi og politikk og næring er representert. 

Det ble også identifisert et inngangskriterium for om man kunne fungere som informant 

til studien eller ikke. Kriteriet var at det fantes et minimum av publisert 

(nyhetslignende) medieinnhold på potensielle informanters nettsider. Alle informantene 

oppfylte et slikt relevanskrav da arbeidet med å finne og kontakte potensielle 

informanter pågikk. Et annet fellestrekk ved informantene er at de alle kan sees på som 

forvaltere av et kundegrunnlag, enten i form av en medlemsmasse eller i form av at de 

daglig interagerer med konsumenter. Her kan man altså si at alle informantene har et 

eierskap til et publikum. 

 

Studien har følgende informanter: 

 

Storebrand ASA 

 

Storebrand er et norsk konsern som ifølge egne nettsider er ”en ledende aktør i det 

nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring”.69 Konsernet består av selskaper 

som tilbyr livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank. Tjenestene er 

rettet mot privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. Det er et 

uttalt mål for Storebrand å kunne være ”best på sparing til pensjon” samt at konsernet 

”gjennom markeds- og kundekonsepter skal (…) levere bærekraftige løsninger tilpasset 

kundenes livssituasjon”.70 Konsernet stiller høye krav til etikk og bærekraft hos seg og 

sine samarbeidspartnere.71 Ifølge årsberetningen fra 2014 var konsernet tilknyttet 40 

000 bedriftskunder og 1,9 millioner privatkunder fordelt på 2 232 ansatte.72 

Informantmaterialet består av intervju med Anthon Andreassen, Kommunikasjonssjef 

Pensjon, samt tilstedeværelse på et møte i kommunikasjonsavdelingen. 

                                                 
69 Storebrand, ”Fakta om Storebrand.” 
70 Storebrand, ”Storebrands visjon.” 
71 Storebrand, ”Etikk.” 
72 Storebrand, ”Årsrapport 2014.” 
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Kommunikasjonsavdelingen består av totalt 6 personer. I tillegg kommer avdeling for 

intern kommunikasjon og markedsavdeling med et ukjent antall ansatte. 

 

Agder Energi AS 

 

Ifølge egne nettsider73 er Agder Energi landets tredje største energiprodusent, og 

omsatte i 2014 for ca 8 milliarder NOK.74 Selskapet foredler og forvalter fornybar energi, 

som omfatter produksjon, distribusjon og salg, samt energitilknyttede tjenester. 

Selskapets visjon er å være en ledende norsk aktør innen fornybar energi, og pr 16.02.16 

har konsernet 9 datterselskaper med ca 1200 ansatte. Informantmaterialet består av 

intervju med selskapets overordnede kommunikasjonssjef Christian Altmann, samt 

tilstedeværelse på et møte i kommunikasjonsavdelingen. Kommunikasjonsavdelingen 

består av totalt fire personer, og avdelingen er underlagt avdeling for Samfunnskontakt 

som i tillegg består av 6-8 personer. Markedsavdelingen, som i praksis ligger under 

selskapet LOS, kommer også i tillegg. 

 

Mondelez Norge AS 

 

Mondelez er en verdensomspennende aktør innen markedssegmentet for ulike snack-

produkter og drikke. Selskapet er eier og produsent av merkevarenavn som Oreo, Milka, 

Toblerone og den norske sjokoladeprodusenten Freia.75 Selskapet har en årlig 

omsetning på ca 35 milliarder dollar og er aktive i 165 land. I Nord-Europa har selskapet 

rundt 6 000 ansatte, hvor det blant annet forvalter merkevarer som Milka, Freia, 

Philadelphia med mer. I Norge har selskapet hovedkontor i lokalene til Freias 

sjokoladefabrikk på Rodeløkka i Oslo.  Informantmaterialet består av et intervju med 

selskapets nordiske kommunikasjonsdirektør Kristian Hvilen. Avdelingen har totalt 5 

ansatte som deler på virksomhetsområder som intern kommunikasjon, ekstern 

kommunikasjon, myndighetskontakt etc. Markedsavdeling kommer i tillegg, med et 

ukjent antall ansatte. 

 

                                                 
73 Agder Energi, ”Konsernet.”  
74 Agder Energi, ”Investorpresentasjon: Årsrapport 2014.” 
75 Forbes, ”The World`s Biggest Public Companies.” 
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Coop Extra  

 

Coop Extra er en del av Coop-kjeden, som er Norges nest største dagligvareaktør. Coop 

driver ca 1 150 dagligvarebutikker innen kjedekonseptene Coop Obs!, Coop Extra, Coop 

Prix, Coop Mega, Coop Marked Rimi, ICA og Matkroken. Coop er eid av nærmere 1,5 

millioner76 kunder gjennom deres medlemskap i et av selskapets 97 samvirkelag. Coop 

Extra var i 2014 Norges hurtigst voksende butikkjede, og besto av 184 butikker med en 

samlet omsetning på 9 754 millioner.77 Informantmaterialet består av et intervju med 

Extra-kjedens markedssjef Andreas Gjøsund. Markedsavdelingen består av to personer. 

Kommunikasjonsavdeling kommer i tillegg, både hos Coop Extra, men også hos 

morselskapet Coop. For ordens skyld er det altså kun Coop Extra som er intervjuet i 

denne sammenheng. 

 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

Virke er ifølge egne nettsider landets nest største hovedorganisasjon for næringslivet, og 

representerer over 20 000 virksomheter.78 Organisasjonens fokus er å arbeide for bedre 

rammevilkår for sine medlemmer og stimulere til verdsetting av og satsing på drift av 

virksomhet. Medlemsbedriftene kommer fra bransjer som handel, kunnskap, teknologi, 

reiseliv, service, helse etc., som til sammen utgjør over 225 000 arbeidsplasser. 

Informantmaterialet består av et intervju med organisasjonens 

kommunikasjonsdirektør Kjetil Høye Sviland. Kommunikasjonsavdelingen består av 

totalt 7 personer (oktober 2016). 

 

Sparebank1 

 

Sparebank1 er et kjedekonsept innen banksegmentet. Ifølge selskapets årsrapport fra 

2014 er SpareBank 1 Gruppen AS et holdingselskap ”som gjennom sine datterselskaper 

produserer, leverer og distribuerer produkter innenfor skadeforsikring, livsforsikring, 

                                                 
76 Coop, ”Virksomheten.” 
77 Coop, ”Årsrapport – 2014.” 
78 Virke, ”Om Virke.” 
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fondsforvaltning, factoring, inkasso og langtidsovervåking”.79 Samarbeidet ble etablert i 

1996 og omfatter ca 300 kontorer og ca 6800 ansatte.80 Per januar 2012 består 

bankalliansen blant annet av banker som Sparebank1 Nord Norge, Sparebank 1 SR-

Bank, Sparebanken Hedmark, BN Bank m. fl. Informantmaterialet består av et intervju 

med selskapets overordnete kommunikasjonsdirektør Christian Brosstad. Hver bank 

innen gruppen har sitt individuelle kommunikasjonsmiljø i tillegg. 

Kommunikasjonsavdelingen til Brosstad består totalt sett av 5 personer. I tillegg 

kommer markedsavdeling og avdeling for kundekontakt.  

 

NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon 

 

Ifølge egne nettsider er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter.  81  

Organisasjonen har ca 24 000 medlemmer innen spekteret små, familieeide bedrifter til 

større multinasjonale selskaper som tilsammen utgjør ca 560 000 arbeidsplasser. 

Organisasjonen består av et sentralt hovedkontor i Oslo, sammen med 15 

regionforeninger, samt 18 landsforeninger spesialisert på medlemmenes 

bransjespesifikke interesser. Organisasjonens formålsparagraf er at ”NHO skal arbeide 

for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets 

konkurransedyktighet og lønnsomhet”. Informantmaterialet består av et intervju med 

organisasjonens informasjonssjef Øyvind Lind-Fossen og et intervju med 

kommunikasjonsavdelingens desksjef Nicolai Heyerdahl. Kommunikasjonsavdelingen 

består av 9 personer (oktober 2016). I tillegg kommer avdeling for Myndighetskontakt 

og avdeling for Salg og marked.   

 

REDINK 

 

REDINK fungerer som en ekstern samarbeidspartner og produksjonsavdeling til Coop 

Extra. Ifølge egne nettsider82 er REDINK ”Norges ledende contentselskap” og består av 

ca. 60 medarbeidere. Selskapets forretningside er ”å hjelpe (..) kunder med å utvikle (..) 

                                                 
79 Sparebank1, ”Årsrapport 2014: Sparebank1 Gruppen.” 
80 Sparebank1, ”Om Sparebank1.” 
81 Næringslivets Hovedorganisasjon, ”Om NHO.” 
82 REDINK, ”Om REDINK.” 
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historiene som får merkevaren til å leve”. Et av kompetanseområdene deres er ifølge 

dem selv ”redaksjonelle tjenester”, hvor ”sterk markeds- og samfunnsforståelse, solide 

redaksjonelle konsepter og troverdig og engasjerende journalistikk” har gjort dem til 

Norges mestvinnende og ledende redaksjonelle byråmiljø. Selskapet omsatte i 2014 for 

rundt 71 millioner NOK.83 Informantmaterialet består av et intervju med teamleder 

Kathrin Myrvang som prosjektleder i samarbeidet med Coop Extra. REDINK har en 

gruppe på opptil 20 personer som jobber dedikert med samarbeidet til Coop Extra.  

 

Oppsummering av informantmateriale 

 

Studiens totale informantmateriale består av 11 intervjuer og opptak fordelt på 8 ulike 

informanter. Av de 11 opptakene er 9 intervjuer av ledere i kommunikasjonsavdelinger, 

mens 2 er opptak fra redaksjonsmøter i kommunikasjonsavdelingene. 

 

Det var på forhånd et mål om å kunne få deltatt i flere enn to møter hos de ulike 

kommunikasjonsavdelingene. Dette viste seg dessverre som praktisk vanskelig å få til, 

enten som følge av problemer rundt å sette av tid for deltakelse, men også grunnet 

avslag på forespørsler. Her ønsket for eksempel ikke NHO å gi mulighet til deltakelse i 

møter, mens Sparebank1 – som i utgangspunktet kunne være åpen for en slik deltakelse 

– uttrykte behov for å etablere en intern prosess som kunne ”se på mulighetene” for 

dette. Da tillatelsen kom ble det vurdert at en deltakelse kunne gjøre møtet annerledes 

enn ellers, noe som ville senket kvaliteten på observasjonene. Denne ble derfor avslått. 

 

Det ble til slutt en klar overvekt av menn i informantmaterialet, med kun én kvinnelig 

informant. I utgangspunktet var det ikke et mål å skulle ende opp med en slik fordeling. 

Dessverre viste det seg at de mannlige informantene overholdt avtaler om møter og var 

generelt enkle å avtale med, mens kvinnelige informanter av ukjente årsaker enten ikke 

overholdt avtaler om intervju eller rett og slett ikke klarte å finne tid og rom for 

gjennomførelse av intervju. Dette medførte for eksempel at aktører som Rambøll og 

Microsoft Norge – begge med kvinnelige informanter – ikke har deltatt i studien på tross 

av interesse for å la seg intervjue.  

                                                 
83 Proff, ”Redink AS.” 
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Kort om Coop Extra / REDINK: Et spesialtilfelle 

 

Coop Extra og REDINK er et spesialtilfelle blant informantene. Disse skiller seg fra de 

øvrige informantene i den forstand at det ikke er Coop Extra sin overordnete 

kommunikasjonsavdeling som er undersøkt, men i praksis deres markedsavdeling og 

deres markedskommunikasjon, fordi det var her arbeidet med innholdsproduksjon lå. 

REDINK er også en aktør som skiller seg fra resten av informantene i den forstand at 

selskapet er et ”kommunikasjonsbyrå”, som i praksis fungerer som en ekstern 

tjenesteleverandør til Coop Extra. Coop Extra er dermed i realiteten undersøkt ”to veier” 

ved at det er intervjuet en intern representant for selskapet sammen med en ekstern 

representant for selskapets eksterne produksjonsmiljø. I utgangspunktet er altså Coop 

Extra og REDINK to forskjellige aktører, men i praksis kan disse likevel ikke forståes 

som adskilt fra hverandre i denne sammenhengen. Disse behandles derfor som ett i 

gjennomgangen av observasjoner. Det kan også opplyses om at Coop Extra tidligere gikk 

under navnet ICA. Navnebyttet har ikke påvirket arbeidsformen til Coop Extra eller 

deres samarbeid med REDINK. 

 

”Kommunikasjonsavdelingen”: Struktur, virkeområder og arbeidsoppgaver 

 

Arbeidet i en kommunikasjonsavdeling vil, enkelt sagt, variere fra organisasjon til 

organisasjon. Organisasjoner har ulike formål, som på tvers av organisasjoner kan gi 

ulike stillingsinstrukser innen like stillinger. NHO som organisasjon varierer for 

eksempel i formål sammenlignet med Coop Extra, hvor NHO er en medlemsbasert 

politisk interesseorganisasjon, mens Coop Extra er et kommersielt varehandelsselskap i 

privat næringsliv. Dette fører i praksis til at observasjoner som er like i 

informantmaterialet allikevel kan variere på detaljnivå. 

 

Det finnes også en strukturell ulikhet mellom hvordan forskjellige 

kommunikasjonsavdelinger velger å fokusere på hva slags kommunikasjonsarbeid som 

skal utføres. Her skiller Øyvind Ihlen og Per Robstad mellom hvordan 

kommunikasjonsarbeid kan deles i to ytterpunkter: På den ene siden arbeid med 
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markedsføring og på den andre siden arbeid med informasjon og samfunnskontakt.84 

Arbeid med markedsføring fokuserer gjerne på økonomiske relasjoner, mens arbeid 

med informasjon og samfunnskontakt gjerne fokuserer på sosiale og politiske 

relasjoner. Man kan her forstå all planlagt kommunikasjon med omverdenen fra en 

organisasjons side som arbeid med informasjon og samfunnskontakt.85 Arbeid med 

markedsføring kan forstås som ”aktivitet som går ut på å dirigere varer og tjenester fra 

produksjon frem til forbrukere og brukere [og] omfatter planlegging, gjennomføring og 

oppfølging av alle aktiviteter knyttet til distribusjon av varer, ideer og tjenester i den 

hensikt å tilfredsstille kundenes behov og sørge for lønnsomt utbytte for bedriften”.86 

 

Ifølge Ihlen og Robstad kan forholdet mellom ”informasjon og samfunnskontakt” og 

”markedsføring” organiseres på fem forskjellige måter innad i en organisasjon: 

 

1. Informasjon og samfunnskontakt og markedsføring er atskilte, men likeverdige 

funksjoner; yrkesgruppene har hvert sitt kontor. 

 

2. Informasjon og samfunnskontakt og markedsføring er likeverdige, men 

overlappende funksjoner; yrkesgruppene besøker hverandres kontor. 

 

3. Markedsføring er den dominerende funksjonen og omslutter informasjon og 

samfunnskontakt; kommunikatørene har et lite hjørne i kontoret til 

markedsførerne. 

 

4. Informasjon og samfunnskontakt er den dominerende funksjonen og har tatt opp i 

seg markedsføring som en av flere veier til målet; markedsførerne har et lite hjørne 

i kontoret til kommunikatørene. 

 

5. Markedsføring og informasjon og samfunnskontakt er integrert som en 

fellesfunksjon for å nå organisasjonens mål; yrkesgruppene har felles kontor.87  

                                                 
84 Ihlen, Robstad, Informasjon og samfunnskontakt, 21. 
85 Ibid., 11-27. 
86 Store Norske Leksikon, s.v. ”Markedsføring”. 
87 Ihlen, Robstad, Informasjon og samfunnskontakt, 21. 
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Gradert etter dette systemet kan informantene grovt gis følgende merkelapper: 

 

Informanter som passer til gruppe 1 og gruppe 2: Storebrand, Mondelez, Agder Energi 

Informanter som passer til gruppe 3: Coop Extra/REDINK   

Informanter som passer til gruppe 4: Virke 

Informanter som passer til gruppe 5: Sparebank1, NHO 

 

Det sentrale å ta med seg fra dette er at informantene har en ulik organisering av sitt 

totale kommunikasjonsarbeid, og med det også ulike mål og arbeidsoppgaver innenfor 

det brede feltet ”kommunikasjon”. Disse forskjellene kan gjøre det problematisk å forstå 

informantene som like på feltet ”innholdsproduksjon”; her finnes det en naturlig 

variasjon hos de enkelte informantene rundt hvordan arbeid med innholdsproduksjon 

vektlegges som del av kommunikasjonsavdelingens totale arbeid. 

 

For ordens skyld er det ikke viktig for denne studien å fastslå hvorvidt arbeidet med 

innholdsproduksjon kan plasseres som del av arbeid med markedsføring eller 

informasjon og samfunnskontakt, men å bevisstgjøre at informantenes 

kommunikasjonsaktiviteter kan forståes i kontekst av slike perspektiver på 

kommunikasjon. Dette kan igjen forståes som en motvekt til hvordan analysedelen 

sammenligner innholdsproduksjonen med journalistikk. 

 

Oppsummering 

 

Dette kapittelet har gjennomgått det metodiske grunnlaget studien hviler på og har 

kommet med en oversikt over informantene på selskapsnivå. Studien benytter seg her 

av intervjuet som forskningsmetode sammen med deltakende observasjon. Studiens 

informantgrunnlag er variert innenfor spekteret av bank, forsikring, dagligvarehandel, 

energi og politikk, og består av aktører som driver et minimum av produksjon av eget 

medieinnhold. Informantene kan forøvrig anses som sterke merkevarer og signifikante 

aktører innen norsk samfunnsliv, og er plukket ut for å skape variasjon på tvers av ulike 

kommersielle bransjer, eksistensformål og evt. politisk fokus. Tilfellet Coop Extra og 
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REDINK blir for ordens skyld behandlet som en og samme informant, selv om disse i 

praksis kan forståes som to separate aktører.  

 

En kommunikasjonsavdeling kan også ha et naturlig varierende fokus på enten 

markedsføringsarbeid, arbeid med informasjon og samfunnskontakt, eller en 

kombinasjon av disse. Informantene driver altså innholdsproduksjon fra forskjellige 

utgangspunkt.  

 

De tre neste kapitlene gjennomgår sentrale observasjoner om deres 

innholdsproduksjon. 



 51 

Kap. 4: Innledende og overordnete observasjoner fra 

studiematerialet  

 

Dette kapittelet gjennomgår overordnete og innledende observasjoner rundt 

informantenes arbeid med innholdsproduksjon. De to neste kapitlene går dypere inn i 

materialet, og ser blant annet på observasjoner rundt hvilke strukturelle og kulturelle 

trekk som preger innholdsproduksjonen, sammen med informantenes forhold til etikk, 

pressen og synet på seg selv som medieaktør. 

 

Neste avsnitt redegjør kort for den overordnete motivasjonen for 

innholdsproduksjonen. 

 

Innholdsproduksjonen som en forretningsstøttende aktivitet 

 

De aller fleste informantene ser på arbeidet med innholdsproduksjon som en aktivitet 

som skal støtte organisasjonens overordnete forretningsstrategi, og som en del av et 

behov for kommunikasjon og kontakt med omverdenen. Sparebank1 understreker også 

at innholdsproduksjonen er et resultat av et planlagt og strategisk arbeid:  

 

De temaene og de sakene og det vi snakker om er jo forankret i forretningsstrategien 

og markedsstrategien, sånn at det er ikke noe tilfeldig i det vi sier, eller sakene vi 

bringer inn i egne flater, eller på redaksjonell plass. Det er ikke noe tilfeldig i det vi 

gjør.  

 

Christian Brosstad, Sparebank1 

 

Storebrand er også tydelige på at grunnlaget for den eksterne kommunikasjonen deres, 

og dermed også innholdsproduksjonen, baseres på deres kommersielle 

eksistensgrunnlag. De understreker samtidig at det overordnete 

kommunikasjonsbudskapet deres er ”rent og gjennomsiktig”: 

 

Det vi kommuniserer er mye langsiktig sparing, og det er et budskap det er lett å stå 

for. Vi vil ikke noen noe vondt. Sparer du langsiktig får du mer penger på kontoen. 
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Sånn sett er det ganske enkelt, vi selger ikke støvsugere eller lugubre spareavtaler, 

kommunikasjonsbudskapet vi er ute med er ganske rent og det er selvfølgelig en fordel.  

 

Anthon Andreassen, Storebrand 

 

Innholdsproduksjonen er altså en forretningsstøttende aktivitet for informantene, og 

dermed nært koblet til organisasjonens helhetlige kommersielle virke.  

 

Hva slags medieinnhold? Et innledende blikk på form og utseende 

 

Informantene produserer et bredt spekter av innhold. Dette kan likevel deles i to 

generelle hovedgrupper: På den ene siden innhold som hovedsakelig baserer seg på ren 

tekst, og på den andre siden et mer visuelt basert innhold som bilde, lyd og video. De 

fleste informantene viser en overvekt av fokus på produksjon av tekstbasert innhold, 

men fokuset på produksjon av bilde, lyd og video er likevel økende. 

 

Vi produserer tekst, grafikk og bilder på aktuelle saker vi jobber med, og så produserer 

vi TV, både reportasjer og mer sånn enkle innslag, enten det er fra konferanser eller to 

minutter med Kristin Skogen Lund på et eller annet område. Vi bruker mye tv, vi har 

tre folk på desken som har TV-bakgrunn og som kan lage reportasjer. Og så jobber vi 

bevisst ganske mye med sosiale medier. 

 

Nicolay Heyerdahl, NHO 

 

For ordens skyld vil begrepet ”innhold” eller ”medieinnhold” fremover i studien primært 

referere til det tekstbaserte medieinnholdet. Det er også arbeid med dette tekstbaserte 

innholdet som er studiens hovedfokus.  

 

Det tekstbaserte medieinnholdet kan så deles i to hovedgrupper, først og fremst basert 

på hvordan teksten er strukturert og utformet, men også utfra hvem som blir regnet 

som den primære distributøren eller mottakeren av innholdet. Her er det et tydelig 

skille i formen på innhold som primært er rettet mot presse eller andre liknende aktører, 

og innhold som blir laget for distribusjon gjennom de såkalte egne kanalene direkte til 
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ens egen målgruppe. Flere av informantene bruker for eksempel begrepet ”egne 

kanaler” som en betegnelse for ”sosiale medier”.  

 

Innhold rettet mot presse eller andre mellom-distributører 

 

Det største kjennetegnet på innholdet som blir rettet mot presse eller andre mellom-

distributører er at dette helst inntar en notatform. 

 

Ja, dette er jo forskjellig, som regel når vi skriver til journalistene skriver vi i notatform. 

Altså, da begynner du med en kort oppsummering og bakgrunn, hvorfor dette er 

relevant, hvorfor dette er interessant, så noen punkter med funn og til slutt en generell 

kommentar på det.  

 

Anthon Andreassen, Storebrand 

 

For Virke kan notatformen gjerne suppleres med andre variasjoner eller 

eksperimentering; 

 

Dette kan være varianter. Av og til så har vi på en måte hele storyen skrevet ut, den 

ligger klar (…), men som regel så har vi noen kulepunkter med argumenter, kanskje et 

forslag til hvordan det kan gjøres (…), av og til så sender vi over en rapport, eller noen 

sider fra en rapport.  

 

Kjetil Sviland, Virke 

 

Notatene består som regel av oppsummerende hovedpunkter av fremgravd informasjon, 

hvor journalister eller andre blir servert ”råstoff” de selv kan bygge saker på.  
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Det handler ofte om å sende underlagsinformasjon [til journalistene], veldig lite 

ferdigskrevne saker. Jeg vet at mange jobber på den måten der (med ferdigskrevne 

saker), men for oss er ikke det noen greie. For det første har vi ikke kapasitet til å sitte 

og lage ferdigsydde saker, for det andre er vi mye mer interessert i å levere god, 

interessant og spennende informasjon som journalisten kan bygge videre på, det føler 

vi fungerer godt for oss. 

 

Kristian Hvilen, Mondelez 

 

Hovedårsaken til notatformen på innholdet er altså at dette ikke virker for påtrengende 

på mottakeren, ved at ”jobben med å skrive ut saken er noe journalistene foretrekker å 

gjøre selv” (AA, Storebrand), eller ”det er ikke kvantitet som imponerer journalister” 

(ØLF, NHO). Her blir notatformen ansett som en høflighetsform, som anerkjenner at 

journalister eller andre mottakere ønsker å få eierskap til utviklingen tekstproduktet 

skal gjennom. Notatformen hjelper altså informantene til å få innhold distribuert 

gjennom presseaktører eller andre, lignende eksterne medieaktører. 

 

Totalt sett er det vanskelig å definere selve notatformen nærmere. I praksis fremstår 

den som en tipsaktivitet rettet mot journalister eller andre. Notatformen og innholdet 

fremstår også som uttrykk for en uformell kommunikasjon mellom to parter. Totalt sett 

kan det derfor bli feil å sammenligne dette med ”innholdsproduksjon” fordi notatformen 

som tekstprodukt ikke fremstår som en publikasjon, men virker istedet å være en 

uferdig tekstform. Notatformen fremstår heller som et sentralt ledd i et tradisjonelt 

påvirkningsarbeid mot journalister.  

 

Selv om de fleste informantene arbeidet etter regelen om å servere eksterne journalister 

innhold i notatform kom det også flere eksempler på at journalister ble servert mer 

utfyllende og ferdigprodusert innhold. Dette, og andre aspekter rundt kontakten med 

eksterne journalister, belyses nærmere senere i observasjonsdelen.  

 

Innhold rettet mot ”egne kanaler” 

 

Innhold som distribueres via hva informantene kaller ”egne kanaler” har i motsetning til 

notatformen tydelige trekk av å være fullendte tekster som skal fremstå ferdig 
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bearbeidet for leseren. Det er forøvrig dette innholdet som er studiens hovedfokus. 

Informantene som er de fremste i arbeidet med slikt innhold er Coop Extra/REDINK, 

NHO, Agder Energi, Virke og Sparebank1. Disse er tydelige på at det er viktig for dem at 

slikt innhold blir formet og utviklet til å bli ferdig bearbeidede og godt lesbare produkter 

for mottakerne, og at de tillegger dette ”et klart journalistisk aspekt”. 

 

På websiden vår så [publiserer] vi hele tiden. Og da er det ganske journalistisk det som 

er der. Det funker jo best. Det gir flest lesere. Størst sjanse for spredning også. 

 

Øyvind Lind-Fossen, NHO 

 

NHO ser altså ”det journalistiske aspektet” ved innholdet som avgjørende for at det skal 

bli lest og spredd mest mulig, og det er også tydelig at NHO har erfaringer med at 

lesegrad og spredningsgrad vil øke om innholdet gis en journalistisk form. NHO 

sammenligner også dette innholdsarbeidet sterkt med arbeidet som gjøres i pressen: 

 

Det varierer, altså noen på huset kaller det artikkel, jeg kaller det sak. Jeg bruker bare 

sak jeg, som jeg er vant til fra journalistikken, og så legger jeg ikke så mye annet i det 

enn en artikkel. Det er jo i praksis en artikkel. Den er utformet på samme måte som vi 

skrev i Aftenposten eller andre steder, med faktaboks og lenker og mellomtitler og… 

det har jeg ikke noe veldig sterkt forhold til, akkurat begrepsbruken. Den er mindre 

bevisst. Men det er jo artikler og saker vi lager.  

 

Nicolay Heyerdahl, NHO 

 

De andre informantene opererer også med journalistikklignende betegnelser på 

innholdet, som for eksempel ”nettsak” (Virke) eller ”historie” (Agder Energi). 

 

Arbeidet med det notatbaserte og journalistisk baserte innholdet flyter i det daglige i 

hverandre slik at råstoffet fra et notat raskt kan bli laget om til en fullendt journalistisk 

sak, og dermed også formet til distribusjon gjennom egne kanaler. 
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Videre begrepsavklaringer 

 

Gjennomgangen har til nå brukt begreper som også vil bli sentrale for resten av studien.  

Uttrykket ”egne kanaler” brukes som betegnelse på alle distribusjonsformer og 

distribusjonsmuligheter informantene selv har råderett over. Heretter omtales også 

mottakere og målgruppe som ”publikum”. Det notatbaserte innholdet og det 

journalistikklignende innholdet vil fremover henholdsvis kalles for ”pressebasert” og 

”publikumsbasert” innhold, her med hensyn til distribusjonsmetode og den primære 

målgruppen for innholdet. Pressebasert innhold er altså primært rettet mot presse og 

andre redaksjonelle kanaler, mens publikumsbasert innhold er rettet mot distribusjon i 

egne kanaler. ”Den digitale kanal” brukes som en samlebetegnelse på all kommunikasjon 

som er basert på eller som går via internett. 

 

Neste avsnitt gjennomgår observasjoner rundt distribusjon av innholdet. 

 

Et innledende blikk på distribusjon, promotering og kanalvalg 

 

Dette avsnittet ser på aspekter ved distribusjonen av innholdet, og hvilke perspektiver 

informantene har på dette.  

 

Samlet sett er alle informantene tydelige på at den digitale kanal har gitt dem et svært 

variert utvalg av distribusjonsmuligheter. Dette mangfoldet blir for eksempel kalt for 

”det nye medieøkosystemet” av Sparebank1. Hvorvidt denne betegnelsen kan kalles for 

offisiell eller ikke, og hvorvidt en slik betegnelse spiller noen reell rolle for 

innholdsproduksjonen til informantene totalt sett er vanskeligere å fastslå. Denne 

betegnelsen oppsummerer allikevel perspektivet som informantene har på distribusjon 

av innholdet; det finnes stadig nye muligheter og løsninger som i økende grad frigjør 

dem fra å være avhengig av mellomdistributører for å nå ut til publikum. I dette 

”økosystemet” er det heller ikke en spesifikk distribusjonsmåte som skiller seg ut, for 

det finnes forskjellige løsninger for forskjellig innhold samtidig som hver enkelt 

distribusjonsmulighet også krever individuell tilpasning av innholdet for maksimal 

effekt. Disse mulighetene er også en del av et vedvarende, og kanskje økende, samspill 

med presseaktører. Senere observasjoner kommer også inn på dette. 
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Mer om ”det nye medieøkosystemet” 

 

Det er kun Sparebank1 som bruker denne betegnelsen på dagens medielandskap, og på 

deres distribusjonsmuligheter. De aller fleste informantene enes likevel om andre 

betegnelser og inndelinger på sine daglige distribusjonsmuligheter, og som slikt sett 

også kan sees på som sentrale i dette ”nye medieøkosystemet”. Deres daglige 

distribusjons- og kanalmuligheter blir grovt sett delt inn i følgende grupper: 

 

Egne kanaler: Alle kanaler som informantene selv har fri tilgang til og råderett over, som 

egen nettside, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube etc. Begrepet blir gjerne brukt 

som erstatning for ”sosiale medier”. Fokuserer på distribusjonsaspektet ved kanalen. Er 

også studiens hovedfokus. 

 

Fortjente kanaler: Kanaler hvor innhold får distribusjon og spredning via ukontrollert 

organisk distribusjon og deling. Kanaler en ikke selv kontrollerer og som en må jobbe 

eller gjøre seg fortjent til å få tilgang til.  

 

Betalte kanaler: Alle kanaler hvor deltakelse medfører en økonomisk kostnad. Typisk 

eksempel er annonser. 

 

Pressekanalen: Tradisjonelle  presseaktører som dagsaviser som VG og DB, eller andre 

mediehus som f. eks. Teknisk Ukeblad. Kan også sees på som del av de fortjente 

kanalene. 

 

Informantene forholder seg til disse distribusjonsmulighetene daglig, og fokuserer på at 

det er miksen mellom disse som er sentral å forholde seg til når det kommer til 

distribusjon. Sparebank1 er også spesielt tydelig på at disse mulighetene ikke bør sees 

på som separate enheter, men derimot som deler av et samlet kanalsystem som i praksis 

er innvevd i hverandre, og derav betegnelsen ”det nye økosystemet av mediekanaler” 

eller bare ”økosystemet”. Sparebank1 hevder for eksempel at innhold lever et 

”sirkulerende liv” her, og mener det finnes et samspill mellom ens eget og andres 

innhold. Her forklarer han at innhold gjerne blir promotert av en selv og andre aktører 

om hverandre. Her kan man kanskje si at CB peker på en form for ”synergi-distribusjon” 
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mellom aktører. Mulighetene for ”mer-distribusjon” inne i økosystemet blir altså sett på 

som store. Dette er også med på å gjøre det uklart for informantene hva det er som er 

viktigst for dem i valget av distribusjonskanal til innholdet. 

 

Storebrands innholdsproduksjon er for eksempel primært rettet mot pressekanalen. For 

Coop Extra/REDINK er det derimot egne kanaler (og til dels den betalte) som er de 

viktigste distribusjonskanalene. Et annet aspekt ved kanalvalget er at informantene 

likevel ikke likestiller synligheten de forskjellige kanalene kan gi innholdet. Synlighet i 

pressekanalen trumfer for eksempel deltakelse i omtrent alle andre kanaler, gjennom at 

presse-kanalen potensielt kan tilby de aller høyeste leser- eller seertall.  

 

Altså, hvis for eksempel VGNett velger å skrive om et tema eller en sak som vi ønsker å 

få blest om så når de 2,4 millioner lesere. Vi er ganske langt unna dette i egne kanaler. 

Så fortsatt er det sånn at dette trumfer det meste. Men vi satser jo mer og mer på egne 

kanaler etter hvert som den rekkevidden blir større og større. Det gjør vi. 

 

Nicolay Heyerdahl, NHO 

 

Informantene ønsker også å tilpasse innholdet spesifikt etter hver enkelt 

distribusjonskanal. Dette er spesielt viktig for Virke:  

 

Før lagde du et notat. Og så gikk noen rundt og snakket om det. Nå lager du et notat 

og så må du lage det om til en plakat, til en film, til en pressemelding, til en post på 

Facebook, du må lage det om til en Instagram-oppdatering … Det er mye 

historiefortelling overalt, og det er også mye teknikk.  

 

Kjetil Sviland, Virke 

 

Totalt sett kan man også si at informantene har et pragmatisk blikk på valg av 

distribusjonskanal fordi det som oftest kommer som resultat av definisjon på målgruppe 

og en avklaring på hvem man ønsker å nå med innholdet. Det er også en tendens at det 

går et hovedskille mellom arbeid opp mot pressekanalen og arbeid mot egne kanaler, 

som igjen kan sees i sammenheng med det pressebaserte innholdet i notatform og det 

publikumsbaserte innholdet med den fullendte journalistiske formen.  
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På det generelle plan viser informantene også liten grad av å være samkjørte i 

rangeringen av kanalmulighetene i økosystemet. For Mondelez blir for eksempel egne 

kanaler ansett som en ”støtte til deres primære kommunikasjon”, som gjerne er ikke-

digital og basert på muntlig kommunikasjon og fysiske møteplasser, mens for eksempel 

Coop Extra/REDINK ser på egne kanaler som essensielle for innholdsproduksjonen. 

 

Satsingen på egne kanaler 

 

De fleste informantene forteller at de satser mer på egne kanaler etterhvert som 

rekkevidden til disse blir større, men også fordi de selv ønsker å overta arbeid med 

”mediekommunikasjon”. Her kobler for eksempel også Virke bruken av egne kanaler til 

”en mistillit til pressen”, og at egne kanaler kan sees på som en mulighet til å få 

kommunisert saker som pressen ikke vil formidle. Her er det for ordens skyld ikke Virke 

selv som har en mistillit til pressen, men de hevder for eksempel at dagens regjerings- 

og forvaltningsapparat tar i bruk egne kanaler på en hyppigere basis enn tidligere for å 

nå ut med vinklinger som ikke ”godtas” av pressen. Det er særlig Sparebank1, Coop 

Extra, Agder Energi, NHO, Virke som er i front på slik bruk, mens Storebrand og 

Mondelez viser et mindre fokus på dette. Begrepet ”egne kanaler” kan også representere 

et skille mellom hva man assosierer med ”sosiale medier”, som er et begrep 

informantene bruker i veldig liten grad. Hvorvidt denne begrepsbruken har en reell 

betydning for selve bruken av kanalene kan være vanskelig å fastslå. Slik informantene 

skisserer bruken av deres sosiale medier/egne kanaler, kan det allikevel vise en endring 

i synet på slike kanaler som ”et sosialt og trivielt sted” til et syn som først og fremst ser 

kanalene som en ensrettet og ikke-dialogbasert distribusjonsmulighet mot sitt eget 

publikum.  

 

…. vi bruker egne kanaler til å pushe content hele tiden. Vi vet at egne kanaler gir oss 

en direkte aksess til konsumentene våre. 

 

Kristian Hvilen, Mondelez 
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Begrepet ”egen kanal” kan dermed uttrykke en mye tydeligere visjon rundt mulighetene 

denne gir til å nå sitt publikum, og mulighetene dette gir til å skape seg selv som en 

produsent og distributør av innhold. På den andre siden er informantene også tydelige 

på at egne kanaler er verdifulle områder for inspirasjon og innspill til saker fra 

publikum, slik at det dialogbaserte aspektet også er tilstede. Det sentrale er likevel at 

egne kanaler blir løftet frem som en stadig mer sentral distribusjonsmulighet av innhold, 

og dermed også som et konkurrerende alternativ til pressen. Det blir likevel løftet frem 

utfordringer ved bruken av egne kanaler, som for eksempel et kontinuerlig og 

vedvarende fokus på å måtte fylle dem opp med nytt innhold.   

 

I dag er det flere plattformer å distribuere stoff på, det er mer krav om ferdigtygd, og 

vi må fylle kanalene våre med noe, og da må vi produsere mer innhold selv. Det er en 

vurdering av hvordan virkeligheten er, vi ser at vi må tilby stoff på flere plattformer. 

 

Kjetil Sviland, Virke 

 

Det økte kravet til mengden av innhold som behøves til egne kanaler krever også en økt 

operativ oppmerksomhet, og mer profesjonaliserte rammer for planlegging og 

samhandling i kommunikasjonsavdelingen. Dette kan også sees på som en av årsakene 

til at flere av informantene ser sitt arbeid med innholdsproduksjon til egne kanaler som 

så omfattende at de definerer seg selv som en medieaktør på linje med tradisjonelle 

medieaktører som pressen eller lignende. Disse observasjonene tas opp igjen i kapittel 6. 

Selv om informantene ser tydelige muligheter ved bruk av egne kanaler finnes det 

likevel få tegn til at de arbeider aktivt med å øke kanalenes rekkevidde i form av 

trafikktall og andre ”likes”. Her viser informantene tegn på en slags stilltiende 

pragmatisk aksept for at rekkevidden deres ”er så stor som den er” ut fra deres størrelse 

og status som aktør, og at utviklingen av kanalens rekkevidde er noe som nærmest lever 

sitt eget liv og som ikke kan kontrolleres eller styres av dem.  

 

”Trafikkinndrivelse” som omvendt distribusjon i ”det nye økosystemet”  

 

De ”betalte kanalene” vies totalt sett svært liten oppmerksomhet av informantene. Her 

er det tydelig at disse taper terreng til de egne kanalene, og at tradisjonell annonsering, 
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med unntak av Coop Extra, vies lite oppmerksomhet. Merk at dette ikke behøver å bety 

at markedsavdelingen eller andre deler av det utvidede kommunikasjonsarbeidet til 

informanten heller ikke ser annonsen som viktig, ref. nevnte inndeling av typer 

arbeidsoppgaver og ansvarsområder ”kommunikasjonsarbeid” kan deles inn i. 

 

Digital annonsering står svært sentralt i distribusjonsarbeidet til Coop Extra. Her er det 

til dels feil å bruke begrepet ”distribusjon” av innhold, for i praksis er det ikke dette 

Coop Extra gjør. De benytter seg heller av en metode som på mange måter snur om på 

dette forholdet, og arbeider heller for å skaffe oppmerksomhet (trafikk) inn til sitt 

innhold i egne kanaler. Dette er ifølge dem en kjerneaktivitet i deres kommunikasjons- 

og markedsføringsarbeid.  

 

Hvordan vi får trafikk inn til mediehuset vårt begynner med at man først må ha godt 

innhold, i forhold til at man må ha så godt innhold at folk er villig til å oppsøke det. 

Men det holder ikke det heller, for det hjelper ikke å ha godt innhold hvis ingen finner 

det. Så derfor er også en kanalstrategi i bunn der, en trafikkstrategi, ekstremt viktig. 

 

Andreas Gjøsund, Coop Extra 

 

Denne trafikkstrategien handler om å benytte seg av såkalt ”native” annonsering, som 

handler om å annonsere (og bruken av den betalte kanal) i høyt trafikkerte digitale 

flater som f. eks. VG. Klikk på annonseflaten vil dermed bringe trafikk til ens selveide og 

egenkontrollerte flater. Coop Extra har for eksempel kjøpt en fast annonseflate som 

promoterer innholdet deres på fremsiden av Dagbladet. Annonsen ser i praksis ut som 

en vanlig nettsak fra DB, med unntak av at den er tydelig merket som et såkalt 

”annonsørinnhold”, og at det dermed ikke er produsert av Dagbladet selv. Lesere som 

klikker på saken blir dermed flyttet fra Dagbladets førsteside og til Coop Extras nettside 

hvor artikkelen utfolder seg i sin helhet. Her er det altså kun annonseflaten og en kort 

tittel som eksisterer hos Dagbladet. Selve innholdet finnes på Coop Extras sider. Når 

man som leser dermed først er inne på Coop Extra sine sider er veien kort til å kunne 

lese det øvrige innholdet på sidene. 
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Dette oppsettet for promotering av innhold, eller kupping av oppmerksomhet, alt etter 

hvordan man ønsker å se det, er ifølge Coop Extra en sentral del av kjernen i hva som i 

dag kalles for Content Marketing – eller innholdsmarkedsføring. Her fremstår arbeidet 

deres med distribusjon- og promotering av innhold som at de i realiteten ønsker å skaffe 

oppmerksomhet til deres egen innholdsplattform (egne kanaler). I dette perspektivet har 

Coop Extra bygd sin nettside til å fungere som en plattform lik VG og DB i form og 

innhold. Selve nettsiden deres er dermed en svært sentral del av deres egne kanaler. 

Dette kan også sees i sammenheng med hvordan Barland definerer 

innholdsmarkedsføring. Her får innholdsmarkedsføringen et tydelig 

distribusjonsaspekt. 

 

Totalt sett er dette et område hvor Coop Extra skiller seg fra resten av informantene, og 

fremstår som den eneste aktøren som bruker slike strategier for å distribuere, spre eller 

oppnå oppmerksomhet for sitt innhold og egne kanaler. Her viser for eksempel verken 

Storebrand, Sparebank1, Virke, NHO, Mondelez eller Agder Energi tegn på slik aktivitet 

for stoffpromotering eller kanalvalg, selv om flere av disse likevel viser stort fokus på 

egne kanaler. I dette perspektivet kan en kanskje si at eget innhold og egne kanaler 

smelter sammen til å bli to sider av samme sak. Det er altså kun Coop Extra som viser 

eksempler på å benytte seg av muligheten til å bruke betalte kanaler for å promotere 

eller selge innholdet sitt, og dermed også få muligheten til å kunne nå et utvidet 

publikum utover de fastsatte rammene for deres egne kanaler. Man kan gjerne kalle 

denne aktiviteten for omvendt distribusjon, ved at aktørene promoterer stoffet gjennom 

å kuppe trafikk og synlighet inn til sine egne kanaler, heller enn å arbeide kun med å 

promotere innholdet ut i andre kanaler.  

 

Oppsummering 
 

På et overordnet nivå ser informantene arbeidet med innholdsproduksjon og innhold 

som en forretningsstøttende aktivitet. Her skilles det gjerne mellom tekstbasert innhold 

på den ene siden og visuelle former for innhold som video, lyd og bilde på den andre. 

Studien fokuserer hovedsakelig på informantenes tekstbaserte innhold og produksjonen 

av dette.  
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Det tekstbaserte innholdet kan deles i to grupper basert på innholdets form og dets 

primære mottaker eller distribusjonskanal. Her kan en skille mellom innhold som rettes 

direkte til pressen, såkalt pressebasert innhold, eller innhold som distribueres gjennom 

egne kanaler. De to innholdstypene har trekk av å være henholdsvis notatbasert og mer 

fullendt journalistikklignende i formen. Det er for ordens skyld dette 

journalistikkbaserte innholdet, laget for distribusjon i egne kanaler, som er studiens 

hovedfokus. Foreløpig kan en også fastslå at ”journalistikkbasert” betyr at innholdet 

bevisst blir formet etter en journalistisk drakt. Kommende observasjoner og 

analysedelen vil forøvrig gå dypere inn på dette aspektet.   

 

Innholdet blir gjerne distribuert via informantenes egne kanaler, som del av hva som 

blir kalt ”det nye medieøkosystemet”. Informantene ser også andre 

distribusjonsmuligheter som pressekanalen, fortjente kanaler eller betalte kanaler. Egne 

kanaler er alle typer kanaler som informantene selv har fullt eierskap over, fortjente 

kanalene er kanaler som innholdet blir spredd i som følge av en organisk aktivitet 

utenfor avsenders kontroll, mens betalte kanaler er kanaler som medfølger en kostnad 

ved bruk. Samlet sett fremstår egne kanaler som en stadig viktigere del av 

informantenes distribusjonshverdag, og som et sentralt eksistensvilkår for 

innholdsproduksjonen. 

 

De neste kapitlene ser nærmere på innholdsproduksjonens strukturelle og kulturelle 

trekk. 
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Kap. 5: Strukturelle og kulturelle trekk ved 

innholdsproduksjonen  

 

Dette kapittelet ser nærmere på arbeidsprosessene som ligger til grunn for 

innholdsproduksjonen, og dermed hvilke kulturelle og strukturelle trekk den er 

kjennetegnet av. En overordnet observasjon er at de kommunikasjonsansatte på de 

ulike informantenes avdelinger gjerne har arbeidserfaring og bakgrunn fra tradisjonelt 

journalistisk arbeid i tradisjonelle redaksjonelle presse-medier. Innholdsproduksjonens 

kobling til redaksjonelt arbeid fra ordinære presseaktører er altså påfallende høy. 

Storebrand har for eksempel nærmest utelukkende kommunikasjonsmedarbeidere med 

journalistbakgrunn. Alle tekstprodusentene hos REDINK er også tidligere journalister, 

mens journalistbakgrunnen også er sentral hos NHO, Virke og Agder Energi. Sparebank1 

har derimot ingen ansatte på avdelingen med journalistbakgrunn, og skiller seg dermed 

ut i en annen retning. 

 

Det er også tydelig at de ansatte med journalistbakgrunn lar en slik arbeidserfaring 

prege arbeidet deres med innholdsproduksjon, og at de tar med seg journalistisk kultur 

og journalistiske arbeidsmetoder til arbeidet i kommunikasjonsavdelingen. AA i 

Storebrand nevner for eksempel, uoppfordret, at overgangen fra arbeidet i en avis til 

arbeidet i kommunikasjonsavdelingen til Storebrand ikke var ”veldig dramatisk”, samt 

at det er viktig for dem å opprettholde integritet i alt de foretar seg. De aller fleste 

informantene er også tydelige på at de er sterkt inspirert av den tradisjonelle 

redaksjonelle kulturen fra pressen i arbeidet med innholdsproduksjon. De neste 

avsnittene skal se nærmere på hva informantene legger i disse begrepene og en slik 

praksis. Disse redaksjonelle aspektene ved informantenes innholdsproduksjon vil også 

være svært sentrale for studiens analysedel. 

 

Det redaksjonelle aspektet 

 

De fleste informantene sammenligner arbeidet med innholdsproduksjon med det 

”redaksjonelle arbeidet” som eksisterer på daglig basis i tradisjonelle presse- eller 

avisvirksomheter. En kan dermed anta at informantenes bruk av begrepet 
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”redaksjonelt” som overordnet beskrivende for arbeidet med innholdsproduksjon 

dermed ikke er tilfeldig. NHO presiserer likevel at denne begrepsbruken ikke er et 

resultat av et ønske fra deres side om å ville etterligne en ordinær avis- eller 

pressevirksomhet, men at den redaksjonelle arbeidsformen også passer bra som en 

plattform for arbeid med innholdsproduksjon. Forøvrig gir NHO`s organisering av 

arbeidet med innholdsproduksjon også tydelige assosiasjoner til ordinær 

pressevirksomhet ved at deres totale daglige kommunikasjons- og markedsarbeid er 

slått sammen til et konsept kalt ”Desken”. NHO gir en utfyllende beskrivelse av 

”Desken”: 

 

Den deskstrukturen man finner i avis fungerer bra også her. Litt av grepet med Desken 

er også at - vi satt jo samlet tidligere, og vi gjorde en del av det vi gjør nå, så det er ikke 

sånn at alt er nytt i forbindelse med at vi innførte Desken - men da vi satt i gang dette 

satte vi opp et svært møbel i syvende etasje som du får midt i fleisen når du kommer 

opp og det er et signal til resten av organisasjonen. Vi er et serviceorgan for hele NHO, 

også for landsforeningene. Så jeg opplever at organiseringen er fornuftig og kanskje 

gir et mer operativt inntrykk. Og vi er operative! Det er ikke bare et inntrykk. Vi gjør 

alt fra å skrive kronikker og innlegg, drive medietrening for styremedlemmer og 

medlemsbedrifter, vi selger inn saker til mediene, vi lager innhold, vi lager tv, altså, vi 

har en portefølje med ting vi tilbyr. Det er ikke fordi at vi ønsker å gi inntrykk av å 

være en avis, det er fordi vi jobber etter samme malen. Vi er som en liten redaksjon. 

 

Nicolay Heyerdahl, NHO 

 

Mondelez er unntaket fra slikt arbeid, og ønsker å distansere seg fra en redaksjonell 

arbeidsform fordi selskapet ”fungerer på en annen måte i et annet marked”: 

 

Vi fungerer på en annen måte, vi er en annen bransje, vi jobber med helt andre 

produkter, med andre mekanismer. Det som flytter produkter for oss er en TV-reklame, 

god eksponering i butikk, eller en kombinasjonen av de to. Men dette handler jo ikke 

om ”nyhetsproduksjon”. Det handler om å aktivere produktet i kanaler som treffer 

konsumenten. Hadde vi vært bank, forsikring, NHO, og jobbet med 

kunnskapsformidling og informasjonsformidling som jobben vår, da er det klart at vi 

hadde vært rigget på en helt annen måte.  
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Kristian Hvilen, Mondelez 

 

Mondelez knytter altså en redaksjonell arbeidsform til ”arbeid med kunnskaps- og 

informasjonsformidling”, samt at mangelen på slik aktivitet fra deres side gjør at den 

redaksjonelle arbeidsformen ikke er av interesse for dem. Et motsatt eksempel på slik 

argumentasjon er derimot Coop Extra/REDINK, som er en tydelig kommersiell aktør 

innen dagligvarehandel, og som samtidig kanskje også er studiens fremste eksponent for 

en redaksjonell arbeidsform. Den redaksjonelle arbeidsformen behøver altså ikke å 

settes i bås etter type aktør og type kommunikasjonsarbeid, og hvorvidt den 

redaksjonelle arbeidsformen kan knyttes til arbeid med kunnskaps- og 

informasjonsformidling eller ikke skal diskuteres senere. For ordens skyld betyr ikke 

dette at Mondelez ikke vier de egne kanalene oppmerksomhet, men heller at disse 

brukes som primærarena for deres markedsrettede kommunikasjonsarbeid.88  

 

Den redaksjonelle arbeidsformen har flere sider.  

 

Redaksjonsmøtet 

 

En av de viktigste delene av den redaksjonelle arbeidsformen er det såkalte 

redaksjonsmøtet. Redaksjonsmøtet fungerer som koordinator og kreativ møteplass for 

planleggingen av innholdsproduksjonen. Strukturen, innholdet og agendaen i 

redaksjonsmøtene varierer hos hver enkelt informant, men kjernen hos alle er at møtet 

skal være arena for en langsiktig og proaktiv nedskriving av ideer til innhold. Ideene blir 

gjerne basert på samfunnspolitiske hendelser, forslag eller innspill fra aktørenes 

publikum, eller den aktuelle samfunnsdialogen. Her er deler av informantene, som f. eks. 

Storebrand, Virke og Sparebank1, ivrige på at innholdet skal baseres på å rapportere 

eller kommentere samfunnsrelaterte hendelser, og at innholdet skal baseres på et 

faktaorientert grunnlag. Det gjennomføres som regel et redaksjonsmøte pr uke, hvor 

både pressebasert og publikumsbasert innhold planlegges. 

 

                                                 
88 Se oversikten i metodedel om hvordan kommunikasjonsarbeid kan veksle mellom 
”markedsføring” og ”informasjon og samfunnskontakt”. 
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Jeg tenker vi er inspirert av redaksjonsmøtene i de tradisjonelle mediene. Måten vi 

løser dette på er at vi hver mandag klokka fire står rett foran en tavle vi fem [på 

avdelingen], og så tenker vi på hva det er som skjer akkurat nå. Hva er viktig, er det 

noen eksterne hendelser, er det et rentemøte, kommer det noe nytt på pensjon, et eller 

annet sånt. 

 

Christian Brosstad, Sparebank1 

 

Denne strukturen finnes også hos både Storebrand, Agder Energi, Coop Extra/REDINK, 

Virke og NHO. Hos Agder Energi er redaksjonsmøtet gjerne delt i tre. Første del 

gjennomgår hva slags innhold som har blitt produsert og publisert sist uke, andre del 

gjennomgår innhold som skal produseres ned på saksnivå, og tredje del gjennomgår hva 

hver enkelt tilsatt på avdelingen skal gjennomføre av arbeidsoppgaver den kommende 

uken. Møtet har en fast leder og ordstyrer, som skriver og oppdaterer et saksdokument 

som til enhver tid holder oversikt over innholdet som skal produseres. Dokumentet kan 

inneholde et stort antall ideer til potensielt innhold. Hos Agder Energi er det for 

eksempel til enhver tid mellom 50 og 60 innspill og ideer til innhold, som av dem 

karakteriseres som ”et høyt antall”. Møtet fungerer totalt sett som den kreative 

samlingsplass hvor ideer til innhold oppstår. Utsnittet under er et delnotat fra 

observasjonen av et redaksjonsmøte hos Agder Energi. Utsnittet refererer til en 

diskusjon i redaksjonsmøtet om en nyhetssak Agder Energi skal produsere om åpningen 

av et nytt kraftverk: 

 

En sak som skal ut er åpningen av et nytt kraftverk på Lislevann. Det diskuteres 

hvordan Lislevann skal staves for å unngå trøbbel, og om dette skal være ”vatn” eller 

”vann”. Dette omtales som en potensielt god historie av CA, med forbehold om at man 

”får se hva man får ut av det”. CA forteller at han har pitchet saken for NRK, 

Fædrelandsvennen, Setesdølen, Birkenesavisa. Med forbehold om ekstern dekning skal 

saken uansett produseres for intern publisering gjennom egen nettside, samt fremstøt 

mot visse bransjeblader. Publisering av saken forventes å være dagen etter åpningen 

av kraftverket. 

 

Notat fra redaksjonsmøte hos Agder Energi, høst 2015  
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Utsnittet refererer til et tekstbasert innhold som skal omtale åpningen et nytt kraftverk. 

Det er tydelig at innholdet skal være både presserettet og publikumsrettet, og CA har 

allerede kontaktet eksterne redaksjoner for å tilby dem distribusjon av innhold. I tillegg 

skal innholdet distribueres gjennom egne kanaler. At deltakerne på redaksjonsmøtet 

diskuterer stavingen av et navn er i utgangspunktet ikke en særlig stor sak. Det viser 

dog at produsentene av innhold er detaljorienterte, og at de er profesjonelle og 

fokuserte på å lage et innhold som er så godt og så ”riktig” som mulig.  I det hele tatt 

vitner tilstedeværelsen i redaksjonsmøtene hos Storebrand og Agder Energi om at 

innholdsproduksjonen er et profesjonelt arbeid fra aktører som tar seg selv på alvor 

som produsent og leverandør av innhold. En tydelig forskjell mellom de to er at 

Storebrand i svært stor grad konsentrerte oppmerksomheten mot pressebasert innhold, 

mens Agder Energi i noe større grad viet oppmerksomhet også mot publikumsbasert 

innhold. Det er likevel ikke alle informantene som gjennomfører redaksjonsmøter, og 

det er igjen Mondelez som fremstår som den tydeligste avvikeren på dette området: 

 

I utgangspunktet hadde vi satt opp mandagsmøter for å gå gjennom hva som finnes av 

eksterne ting som vi kan slenge oss på, men vi er så få mennesker i en så kompleks 

organisasjon at det klarte vi ikke å få til. Det ble mer organisering enn det ble effektivt 

arbeid. 

 

Kristian Hvilen, Mondelez 

 

At Mondelez kuttet ut redaksjonsmøtet kan sees i sammenheng med at de også er 

aktøren som generelt vier minst tid på innholdsproduksjon. De identifiserer seg også i 

liten grad med den redaksjonelle arbeidsmåten og kulturen. Dette gjør at man kan se en 

antydning til en korrelerende sammenheng mellom graden av redaksjonelt arbeid og 

redaksjonell struktur i det daglige arbeidet, og graden av fokus på innholdsproduksjon. 

Her har Mondelez et lavt fokus på redaksjonell arbeidskultur og struktur, og et 

tilsvarende lavt fokus på innholdsproduksjon. De andre informantene, som NHO, har 

derimot en tydelig redaksjonell kultur og struktur, og et høyt fokus på 

innholdsproduksjon.  
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Det redaksjonelle som ”saksrapportering” - ikke ”tekstforfattelse” 
 

Det er tydelig at redaksjonsmøtene ikke fremstår som kreative møter som skal bidra til å 

utmeisle innhold som er eller likner på ”fengende reklametekster” eller i det hele tatt 

fronter en kultur for ”tekstforfattelse”. Det er for eksempel ingen tegn til at innhold blir 

”funnet på” fritatt fra en samfunnskontekst eller andre konkrete forhold. 

Redaksjonsmøtet ser derimot ut til å fremme en kultur som skal produsere 

samfunnsorientert innhold som til enhver tid er oppdatert på politiske og økonomiske 

spørsmål. Kathrin Myrvang i REDINK kommenterer disse aspektene slik: 

 

Det er jo sånn at alle som jobber her kommer fra mediehusene, alle redaktørene og 

journalistene kommer fra pressen. De er vant med redaksjonelle virkemidler, i stedet 

for å skrive en catchy tekst så er de vant til å lage nyttig eller relevant innhold til den 

brukeren eller den leseren som sitter på andre siden.  

 

Kathrin Myrvang, REDINK 

 

Kjernen i dette sitatet kan man finne igjen i forskjellige former blant de fleste 

informantene: Innholdet skal ikke være påfunn, og heller ikke produseres som noe 

lukket og adskilt fra den til enhver tid gjeldende og aktuelle samfunnsdialogen. 

 

Det er nyttig å få ekstern input. Vi er jo ute på seminarer og vi er jo medlem av 

kommunikasjonsforeningen. Det er jo ikke slik at vi sitter i vår egen lille boble og 

finner på saker om pensjon. 

 

Anthon Andreassen, Storebrand 

 

Storebrand er en av informantene som for eksempel virker å vie mest tid på å holde seg 

oppdatert på det eksisterende politiske landskapet. De er for eksempel også ofte i 

forkant med å produsere innhold som kommenterer kommende politiske saker som er 

viktige for folk å vite om. Selv om informantene gir innholdet sitt aktualitet får det 

likevel ikke et nyhetspreg. Og selv om det ønsker å være påkoblet den til enhver 

gjeldende samfunnsdialogen kan ikke innholdet totalt sett sees på som særlig politisk 

rettet. 
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Kildebruk 

 

Flere av informantene ønsker også at innholdet skal forankres gjennom bruk av kilder. 

Her blir for eksempel nøytrale privatpersoner, forskning, institutter som SSB mm. 

trukket frem som potensielle kildegrunnlag.  

 

Vi refererer i stor grad til forskning, fra institutter – som vi ikke nødvendigvis har 

bestilt selv eller har hatt noe med å gjøre – SSB brukes mye, det gjør jo alle, jeg vet ikke 

om jeg kan gi deg 10-12 eksempler her og nå, men vi refererer absolutt til eksterne 

kilder i ganske stor grad.  

 

Nicolay Heyerdahl, NHO 

 

Storebrand er en hyppig bruker av SSB som kilde i innholdsproduksjonen, og bruker 

også gjerne eksterne kilder for å teste holdbarheten på interne hypoteser: 

 

Vi gjør mye egne undersøkelser, som for eksempel Norstat-undersøkelser. Da har vi 

hypotese-arbeid, tradisjonelt redaksjonelt arbeid hvor vi sitter sammen og spør – hva 

tror vi om det? Nei, vi tror heller det er sånn og sånn. Ok, da tar vi en undersøkelse på 

det. For å sjekke faktisk, kan det være en åpning her, kan det være en inngang der. 

 

Anthon Andreassen 

 

Sparebank1 er den eneste aktøren som viser eksempler på bruk av ”vanlige” eller 

nøytrale privatpersoner og borgere som kilder til innhold:  

 

Vi har begynt med noe helt nytt, nemlig å trekke inn kilder i egne saker hvor vi 

intervjuer andre. Vi laget en sak nå i forbindelse med sommerjobb for unge og hvordan 

man kan få seg sommerjobb. Og da intervjuet vi noen folk som vi puttet inn i vår sak. 

Så det er egentlig det første ordentlige eksempelet på at vi også trekker inn kilder, for 

å gjøre saken vår bedre. Og denne saken ble plukket opp av DN. 

 

Christian Brosstad, Sparebank1 
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Sparebank1 bemerker at kildebruk ”er noe nytt”. Hvordan en kan tolke dette er 

vanskelig, men det kan for eksempel vise at det er en økende bevissthet hos 

informantene rundt effektene av å lage innhold som er tydelig forankret og bygd på et 

troverdig kildegrunnlag. Det kan også vise at det vokser frem en økende bevissthet hos 

informantene om at det blir stadig viktigere at innholdet som produseres har et så høyt 

kvalitetsnivå som mulig, og at informantene ser kvalitet som avgjørende for hvorvidt 

mottakerne ønsker å konsumere innholdet eller ikke. Dette kan igjen sees på som en 

sentral faktor for hva slags distribusjon og spredning innholdet oppnår i 

”medieøkosystemet”. 

 

Andre typer kilder kan også være direkte eller indirekte kontakt med publikum. 

Storebrand og Sparebank1 er for eksempel spesielt opptatte av å følge opp konkrete 

tilbakemeldinger og spørsmål fra publikum og bruke dette som tematikk for innhold. 

 

Du får mye på å gå rundt, snakke med folk, vi er en stor avdeling, vi sitter tett på 

kundesenteret, vi har hele tiden pulsen på hva kundene er interessert i, det er jo alltid 

en god pekepinn på hva vi ser at vi får mye telefoner om - kanskje vi da burde gått ut 

og sagt noe om det i media.  

 

Anthon Andreassen 

 

Dette kan også skje hos Coop Extra, hvor publikumskontakt i forskjellige former gjerne 

resulterer i produksjon av spesifikt innhold: 

 

Og så kommer det jo noen tips i ny og ne, og da tenker vi, da researcher vi om tipset er 

bra nok, vi har jo en researchavdeling. Veldig mange ber for eksempel om at vi skal 

skrive om vegan-mat – det har vi gjort. Dette er jo en veldig aktiv gruppe som spør og 

som ikke nødvendigvis er så stor. Men så har vi laget noe, og så er de fornøyd. 

 

Andreas Gjøsund, Coop Extra 

 

Coop Extra er forøvrig den aktøren som ligger fremst blant informantene på arbeid med 

å analysere trender om tematikk som publikum er opptatt av. Grunnlaget for hele deres 

innholdsproduksjon er for eksempel en omfattende analyse av publikums behov for 
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nytte av en sak. Denne ”trendanalysen” baserer seg i stor grad på hvilke søkeord som er 

populære på Google, samt hvilke forbrukertrender som finnes internasjonalt. 

 

Første prioritet er kundenes behov. Så når vi lager saker så er det med utgangspunkt i 

hva som googles, og vi har folk som sitter og søker etter trender og ser på saker som er 

skrevet og fått mye oppmerksomhet i utlandet. Redaksjonen i byrået vårt jobber full tid 

med dette. 

 

Andreas Gjøsund, Coop Extra 

 

Innholdsproduksjonen er altså svært publikumsorientert.  

 

Redaksjonell kultur – også med et selvkritisk blikk? 
  

Den redaksjonelle kulturen innebærer også at informantene gjerne har et kritisk blikk 

på eget innhold. I hvilken utstrekning en kan forstå ”kritisk blikk” er mer uklart, men de 

fleste informantene kan gi eksempler på at forslag og ideer til innhold forkastes. 

Hovedårsaken til dette er gjerne hvis det blir vurdert at innholdet i for stor grad 

fokuserer på å promotere dem selv som aktør, og dermed mangler en relevans for 

mottaker. Det er tydelig at de fleste informantene totalt sett ønsker at 

innholdsproduksjonen og innholdet skal baseres på en tematikk som handler om noe 

utover dem selv som aktør. Dette er et sentralt aspekt hos de aller fleste informantene.  

 

[Redaksjonelt] betyr at vi ikke driver å pusher saker som får oss til å fremstå som gode 

i enhver sammenheng. Fordi et par av oss her har redaksjonell bakgrunn så er vi 

ganske kresne på hva slags historier vi går ut med. Det skal være gode historier, som er 

lette å selge inn til redaksjonene. Hvis vi stadig vekk pusher saker som blir 

gjennomskuet, som PR-virksomhet, da får vi ikke gjennomslag i redaksjonene. Og det 

er helt kritisk for oss.  

 

Christian Altmann, Agder Energi 

 

For Agder Energi er altså journalistkompetanse en verdifull ballast for å kunne drive 

kritisk vurdering av eget innhold. Dette trekkes også frem av Storebrand:  
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Den ballasten vi har med oss inn som journalister skal absolutt ikke undervurderes, for 

du har en erfaring med å sitte i redaksjon, du vet hvilke ryggmargsreflekser som kicker 

inn når du føler at ”nå er det noen som bare dytter produktpush på oss” eller ”nå er det 

noen masete kommunikasjonsfolk som selger de bærene de har”. Så vi er veldig opptatt 

av dette med substans. Dette bruker vi mye tid på, og vi forkaster sikkert to saker for 

hver ene sak vi faktisk dytter ut. Og det tror jeg er et fortrinn vi har rett og slett i kraft 

av å være journalister. 

 

Anthon Andreassen, Storebrand 

 

Agder Energi kan også gi et ekstremeksempel på å opptre selvkritisk, ved at de også kan 

åpne for å produsere innhold som er ren kritisk selvrapportering:  

 

For et år siden sa vi at [konsernet] skulle kutte 30 prosent på rødt kjøtt, flyreiser og 

bilbruk. Nå ser vi at vi har overlevert på kutt av rødt kjøtt - men vi har ikke nådd 

målene på de andre. Da er det dumt å gå ut og påstå at vi har nådd målene – for det 

har vi ikke. Da må vi heller fortelle hvorfor vi ikke har gjort det, og hvorfor det er 

vanskelig. Og det tror jeg vi får forståelse for. Enten det, eller vi lar være å si noe. 

 

Christian Altmann, Agder Energi 

 

Her er sitatets siste frase av essensiell betydning: Om man skulle la være å rapportere 

selvkritikk vil den jo ikke eksistere. Men sitatet viser at det finnes en villighet til å lage 

innhold som både er selvkritisk og selvransakende. Slikt innhold kan ikke sies å være 

normen fra Agder Energi sin side - eller andre informanter, for den saks skyld - så 

eksempelet er et unntak. Det kritiske blikket på innholdsproduksjonen kan også spores i 

en annen form. For Sparebank1 er det for eksempel svært viktig å gi innhold en tydelig 

balanse.  

 

Jeg syntes ikke nødvendigvis det er bra for merkevarer som oss [å være for ensrettet i 

kommunikasjonen], for en sak er alltid bedre hvis den er balansert. 

 

Christian Brosstad, Sparebank1 
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Totalt sett kan en si at informantene gjennom denne evnen til kritisk selvbevissthet 

viser et tydelig fokus på mottakerne av innholdet, som igjen underbygger forståelsen av 

informantene som tydelig publikumsorienterte. NHO trekker forøvrig frem at det 

manglende formelle kravet til balanse i innholdet er den essensielle forskjellen på dem 

som informasjonsprodusent og en tradisjonell presse-aktør. Her er derimot CB i 

Sparebank1 tydelig på at en slik balansering av innholdet nettopp er et ønsket mål i seg 

selv, fordi det i følge dem vil øke kvaliteten på innholdet og dermed også innholdets 

verdi for publikum. Dette viser også Sparebank1 som en av informantene som er aller 

mest bevisste på evnen til å balansere seg selv som en nøytral produsent og avsender av 

innhold.   

 

Praktisk eksempel på innholdsproduksjon 

 

Flere av informantene skiller mellom såkalt reaktiv og proaktiv innholdsproduksjon. 

Proaktiv innholdsproduksjon handler om innholdsproduksjon og annet redaksjonelt 

arbeid som gjøres på avdelingene i forkant av på forhånd gitte og kjente hendelser, som 

for eksempel en konferanse eller en større politisk hendelse. Dette gjør at ferdigstillelse 

av innhold og distribusjon lettere kan times til å gi dagsaktualitet. Reaktiv 

innholdsproduksjon er derimot arbeid hvor informantene må uttale seg som 

andrehånds kommentatorer av forhold som allerede har skjedd, og som man vanskelig 

kan kontrollere i utgangspunktet. Inndelingen mellom såkalt proaktivt og reaktivt 

arbeid finnes hos NHO, Virke, Mondelez, Sparebank1 og Agder Energi.  

 

Under følger et svært detaljert eksempel i fire steg på proaktiv produksjon av 

pressebasert innhold hos Storebrand: 

 

Det kommer an på type sak, men vi kan si en hypotese-sak, et tilfeldig valgt eksempel, 

la oss si at vi har en teori om at nordmenn har for optimistiske forventninger til 

pensjonstilværelsen. Da kan vi for eksempel tenke oss å stille et spørsmål; hvor mange 

prosent av din sluttlønn ser du for deg at du trenger for å kunne leve et godt liv som 

pensjonist? 

 

Så sender vi dette til Norstat, som bruker en uke på å fange data for oss. Når vi får 

tallene tilbake vil kanskje 7 av 10 mene de må ha 70% av sluttlønnen eller mer for å ha 



 75 

det greit. Da kan vi sammenligne med egne prognoser, tallgrunnlaget fra 

pensjonskalkulatorene våre og tidligere undersøkelser, som viser at 

gjennomsnittsnordmannen på 45 år i dag ligger an til å få mellom 60 og 65 prosent av 

sluttlønnen i pensjon. Og da ser vi at det er et gap der.  

 

Så blir spørsmålet – hvordan vinkler vi dette? Så kan det være aktuelt å knytte dette til 

eksterne kilder, som vi nok gjør for sjeldent. Men dette er en type sak som 

pensjonsøkonomen vår ville kommentert på ute i media, og sagt at det er et gap 

mellom forventning og realitet og nevnt eksempler på hvilke tiltak en kan gjøre for å 

bøte på det. 

 

Så er det en vurdering om man skal sende ut pressemelding eller om man skal gjøre 

innsalget først. I 9 av 10 tilfeller prøver vi å gjøre eksklusive innsalg først. Eksklusive 

innsalg er noe journalistene setter pris på, og du får som regel mye bedre dekning hvis 

du har gitt eksklusivitet før du sender ut pressemelding. 

 

Anthon Andreassen, Storebrand 

 

Først og fremst kan dette sees på som et veiledende eksempel på hvordan Storebrand 

skaper aktualitet og relevans for publikum gjennom at de har en teori om folks 

forventninger til pensjonisttilværelsen, som de så evner å forvandle til faktabasert teori 

gjennom undersøkelsen. Skildringen viser også hvordan innhold skapes på 

håndverksnivå, og illustrerer dermed den kritiske og den redaksjonelle kulturen. 

Eksempelet viser også det kreative og ”saksfremgravende” informasjonsarbeidet som 

innholdsproduksjonen gjerne er preget av. Et annet sentralt aspekt ved eksempelet er at 

det viser hvordan Storebrand evner å tenke publikumsrettet, gjennom at de drøfter 

konkrete hypoteser om nordmenns forventninger til pensjonisttilværelsen.  

 

Eksempelet viser også Storebrand som en aktør som er klar over rollen selve vinklingen 

av innholdet vil spille, ved at potensielle vinklinger diskuteres, som igjen viser at de er 

klar over sitt publikum, hvilke fortolkninger som kan gjøres, og at innholdet skal gis et 

faktaorientert og etterrettelig grunnlag.  
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Det er også viktig å ta med seg at AA hos Storebrand trakk frem dette som ”et eksempel” 

og at det dermed ikke kan verifiseres at akkurat dette eksempelet faktisk har blitt 

gjennomført. Man kan allikevel gå ut i fra at eksempelet kan behandles som veiledende 

på at lignende arbeid har blitt utført på avdelingen. Oppgavens analysedel vil forøvrig 

komme tilbake til dette eksempelet. 

 

Oppsummering delkapittel 

 

Kapittelet har sett nærmere på hva en kan kalle for de strukturelle trekkene ved 

aktørenes innholdsproduksjon. Her står en redaksjonell kultur og arbeidsform sentralt. 

Informantene eksemplifiserer denne arbeidsmåten gjennom klare assosiasjoner til det 

tradisjonelle redaksjonsarbeidet som finnes i presse- og avislandskapet. Den 

redaksjonelle arbeidsmåten viser seg i praksis gjennom aktørenes kreative, 

undersøkende, informasjonsgravende, og i visse tilfeller, også selvkritiske blikk på hva 

som kan utvikles til å bli innhold. Informantene trekker gjerne inn varierende former for 

kilder til saker for å gi disse balanse og troverdighet. Eksempler på kilder kan her være 

privatpersoner, eksterne kompetanseaktører som statistikkselskaper eller feedback fra 

publikum. Det redaksjonelle arbeidet blir gjerne styrt og koordinert gjennom et såkalt 

redaksjonsmøte. Dette fungerer som et oppsummerende og planleggende avdelingsmøte 

hvor saksideer blir drøftet og arbeidsoppgaver rundt innholdsproduksjon blir fordelt.  

 

Neste delkapittel gjennomgår observasjoner rundt informantenes verdier og deres 

etiske bevissthet i arbeidet.   

 

Verdier og kultur i innholdsproduksjonen 

 

En innledende og overordnet observasjon på dette området er at samtlige informanter 

er tydelige på at de har et innarbeidet og svært bevisst forhold til at ”sannhet”, 

”redelighet” og ”objektivitet” er verdier som styrer det redaksjonelle arbeidet generelt 

og innholdsproduksjonen spesielt. Flere av informantene er også klare på at disse 

verdiene er sterkt inspirert av den tradisjonelle presse-etikken, og trekker frem at 

kravene til etterrettelighet og etterprøvbarhet som finnes i pressens redaksjoner også 
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finnes hos dem. Kjetil Sviland i Virke påpeker for eksempel spesifikt at det er ”akkurat 

de samme kravene til sannhet hos oss som i en redaksjon”, samt at: 

 

Vi gjør ingen kompromisser på sannhet, det må være etterprøvbart det vi sier. Det er 

faktabasert. Og forskningsbasert. Og basert på empiri. Vi kan ikke kompromisse på det, 

da blir vi tatt. Da mister vi troverdigheten vår i avisene og på møteplassene. Det er 

ekstremt viktig å være etterrettelig. 

 

Kjetil Sviland, Virke 

 

Det skal igjen understrekes at dette er aspekter som samtlige informanter også slutter 

seg til - selv om hver enkelt selvsagt har ulike versjoner av hver sin interne kultur. Det er 

også tydelige årsaker til hvorfor informantene ser disse verdiene som viktig for dem. 

Kjernen i dette er at løgn og mangel på etterrettelig opptreden blir sett på som den 

enkleste måten man som aktør kan miste troverdighet og kredibilitet på. 

 

Det som er viktig [i innholdsproduksjonen] er at vi lyver aldri. Det er viktig. Det vi sier - 

det er riktig. Det må det være, ellers blir du tatt med buksa nede – og det er det verste.  

 

Christian Brosstad, Sparebank1 

 

Det er særlig to parter som informantene mener det er viktig å opptre troverdig og 

etterrettelig overfor: 

 

1. Sitt eget kunde- eller publikumsgrunnlag 

2. Profesjonelle samarbeidspartnere eller samfunnsbaserte interesseaktører 

 

Disse observasjonene vil forøvrig bli sentrale i analysedelen.  

 

Et praktisk eksempel: Coop Extra/REDINK og deres tanker om etikk 
 

Coop Extra er blant informantene som er aller tydeligst på at de lar seg inspirere av 

pressens etiske apparat i innholdsproduksjonen. Coop Extra mener også at de overgår 

pressen i etisk fokus, og at de kan forklare hvorfor dette er tilfelle.  
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Vi har en veldig streng etisk plakat som vi skal holde. Vi har kanskje en strengere Vær 

Varsom-plakat enn det mediene har.  

 

Andreas Gjøsund, Coop Extra 

 

Coop Extra formaliserer ikke dette etiske fokuset i en intern plakat eller et veiledende 

dokument, men forklarer at de har etablert svært strenge etiske retningslinjer for hva 

som kan formidles av innhold. Dette strenge etiske aspektet er også gjensidig hos 

REDINK. Coop Extra mener at det er deres rolle som merkevare som er det avgjørende 

premisset for hvorfor de har et slikt strengt etisk fokus, og at denne rollen krever at de 

blir nødt til å forholde seg annerledes til publikum enn hvordan pressen, ifølge dem, 

behøver å forholde seg til publikum.  

 

Jeg tror vi forholder oss til de samme etiske reglene, for jeg tror det [etiske aspektet] 

egentlig er selvregulerende. Vi kan ikke skrive hva som helst på Coop Extra sine 

nettsider, og jeg tror at det egentlig kanskje er sånn at Dagbladet over gangen kan dra 

påstander mye lenger. Ta et sunnhetsperspektiv, så påstår [pressen] gjerne veldig mye, 

for eksempel i forhold til hva som er sunt og ikke sunt. Men med en avsender som er en 

merkevare, så må du hele tiden tenke på omdømmet til merkevaren. Og her blir du tatt 

med en gang hvis du skriver noe som ikke er sant eller skriver noe som du ikke har 

belegg for å mene. Det ser vi for eksempel i kommentarfeltene. 

 

Kathrin Myrvang, REDINK 

 

Coop Extra/REDINK mener altså at det er mye viktigere for merkevarer å etterleve 

presse-etiske verdier enn det er for pressen. Omvendt må dette forstås som at Coop 

Extra/REDINK mener at publikum har mer makt over en merkevare enn makt over 

pressen, og at det er dette som tvinger en merkevare som dem til å måtte maksimere sitt 

etiske fokus i innholdsproduksjonen. Her mener de for eksempel at pressen ikke vil 

kunne ”miste omdømmet” sitt på samme måte som en merkevare. Her uttaler også 

Andreas Gjøsund at ”vi skal i hvert fall ikke irritere kundene våre. Vi er ikke i bransjen 
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for å provosere”, muligens med sikte på pressens bruk av krangel som verktøy i 

vinklingen av journalistikk.89 

 

Kjernen å ta med seg fra dette er at Coop Extra/REDINK mener at tap av anseelse eller 

troverdighet hos publikum for en merkevare kan gi umiddelbare effekter i form av 

kommersielle tap: Publikum og forbrukere kan ende opp med å velge en annen aktør for 

sine dagligvarekjøp. Et slikt scenario er på den annen side vanskelig å se for seg når det 

gjelder presse-aktører, som for eksempel også har en annen kommersiell modell til 

grunn for sin eksistens, ved at de ikke primært er avhengig av produktsalg til lesere, 

men for eksempel også produktets annonseinntekter.90 

 

I det store og det hele trekkes det frem at innholdet slikt sett blir bundet av koblingen til 

publikum, og at denne koblingen til publikum er særdeles viktig for forståelsen av 

hvorfor informantens forhold til etikk er som det er, og innholdsproduksjonen generelt. 

En kan kanskje si at det skisserer at informantene har en annen kontrakt med publikum 

og mottakerne av sitt innhold enn for eksempel kontrakten pressen har med publikum.  

Her kan man kanskje si at det fra informantenes side oppleves at det finnes en 

utjevnende og balanserende kobling mellom deres kommunikasjon og deres 

publikumsmasse, enten denne forstås som kunder eller en medlemsgruppe. Innholdet er 

tvunget til å måtte tilfredsstille publikum, og at en slikt sett kan se dette etiske fokuset 

som et resultat av et kommersielt vern for selskapet som helhet. Dette kan igjen sees i 

sammenheng med hvordan journalistikken selv også utviklet objektivitetskravet som et 

ledd av et kommersielt vern av pressen som bedrift. Dette kommer forøvrig analysen 

også tilbake til.  

 

Innholdet som kommersielt produkt – manglende kommersiell tematikk 
 

Dette avsnittet ser nærmere på hvordan de kommersielle målene med 

innholdsproduksjonen preger innholdet tematisk. Med andre ord, hvor ligger det 

                                                 
89 Bjerke, Journalistikkens vekst – og fall?, 130. 
90 Barland, Journalistikk for markedet, 4.    
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kommersielle budskapet i enkeltsakene som blir produsert? På hvilken måte viser 

kommersielle bindinger seg i innholdet? Og hva slags påvirkning har dette på innholdet? 

Som tidligere gjennomgått ser informantene på innholdsproduksjonen som sentral for å 

kunne oppnå kommersielle mål. Det ”kommuniseres ikke for moro skyld”, som 

Sparebank1 formulerer det, og alle informantene er tydelige på at grunnlaget for 

arbeidet med innhold er at det skal støtte selskapets forretningsaktiviteter.  

 

Hovedobservasjonen på dette området er likevel at mange av informantene aktivt ikke 

ønsker, og heller ikke prøver, å la kommersielle hensyn være en synlig og styrende 

tematikk i innholdet. De fremste eksponentene for dette er Coop Extra, Storebrand og 

Sparebank1. Dette fremstår umiddelbart som et paradoks.  

 

Kristina Pricard er forbrukerøkonomen vår, hun snakker litt om hele spekteret vårt. 

Den eneste føringen hun har er at hun ikke skal snakke om produkter. Hun skal gi gode 

forbrukerråd uten å være en produktpusher. 

 

Anthon Andreassen, Storebrand 

 

Informantene ser på kommersiell og selgende tematikk som en tematisk felle en kan gå 

seg fast i og som ikke fungerer som et godt grunnlag å bygge innhold på. Andre temaer 

som for eksempel ”selvskryt”, innadvendthet og fokus på ”seg selv som aktør”, samt 

fokus på ”salg og raske løsninger” blir også trukket frem som temaer det er viktig å 

unngå, fordi dette ikke vil føre til interesse og oppmerksomhet fra publikum. Saklig 

substans trekkes derimot frem som avgjørende for å lykkes med innholdsproduksjonen. 

 

Det største problemet og fella som alle går i [som vil lykkes i innholdsproduksjonen sin] 

er at de ikke greier å frigjøre seg fra kommersiell tankegang. Det er det beste tipset jeg 

kan gi. 100 % ha forbrukerbehovene i fokus, alt skrives utifra forbrukerbehov – ikke 

egne behov. Hvis du kan legge til egne behov på forbrukerbehovene så er det flott, men 

det er ikke førstepri.  

 

Andreas Gjøsund, Coop Extra 

 

Dette finnes også hos Sparebank1: 
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Vi kan ikke drive med reklame for egne ting. Vi må snakke om det folk er opptatte av. 

Så det mentale skiftet der, er viktig å forstå. For det er ingen som gidder å høre på 

noen som bare snakker om seg selv. Så vi snakke om kundene våre, og deres behov og 

deres ønsker. Og deres situasjon. 

 

Christian Brosstad 

 

Informantene er altså generelt tydelige på at verktøyet eller redskapene som benyttes 

for å nå kommersielle mål ikke er basert på å la innholdet være bygd på synlig eller 

forkledt kommersiell tematikk. Her påpeker Coop Extra at dette krever ”å frigjøre seg fra 

en kommersiell tankegang”, og Sparebank1 påpeker også ”et mentalt skifte” for å klare 

dette. Sparebank1 er også tydelige på at ”ingen gidder å høre på noen som bare snakker 

om seg selv”. Her viser informantene en tydelig respekt for at publikum besitter 

muligheten til å velge bort konsum av innhold som ikke interesserer dem, og hinter 

samtidig om at publikum ønsker å bli underholdt, å lære noe, eller få en konkret 

merverdi, som for eksempel bruksnytte, når det skal konsumere digitalt innhold. Det 

kanskje aller mest sentrale en kan ta med seg fra dette er at det viser at informantene 

søker en nøytralitet som avsender av innhold. Dette aspektet diskuteres også videre i 

analysedelen.  

 

Et annet verdiperspektiv 

 

Informantene viser også et alternativt syn på verdiene deres, og parallelt med 

verdisettet som er inspirert av pressens etiske system, kan de fleste informantene også 

vedkjenne seg at innholdet skapes fra en ikke-nøytral posisjon. Her er informantene 

klare på at selv om det er svært viktig for dem å være sannhetsbaserte og faktabaserte i 

produksjonen av saker, så vil sannhet og fakta være avhengig av hvilket perspektiv man 

til slutt inntar i en sak. Her er informantene klare på at perspektivet som formidles er 

deres eget.  

 

Det som er viktig for oss som et amerikansk børsnotert selskap er å kommunisere ting 

vi kan stå inne for. Alle forventer at budskap fra oss er farget av hvordan vi ser ting, 

men samtidig så er det umulig for oss å kaste ut en hvit løgn. Alt vi kommuniserer 
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eksternt skal det være hold i, hvis ikke så skal det ikke kommuniseres. Hvis du prøver 

deg på en shortcut blir du tatt.. Vi ønsker å presentere vår side av sannheten, og den 

skal være HEL, men den vil alltid være farget. 

 

Kristian Hvilen, Mondelez  

 

Informantene viser her en mer pragmatisk holdning ved at de også er bevisste på deres 

ikke-nøytrale posisjon som innholdsprodusenter selv om de også aktivt søker å innta en 

slik posisjon. Her trekker for eksempel NHO frem at det ikke finnes et formelt krav til at 

vinklingen av innholdet deres behøver ulike stemmer for å balansere innholdet.   

 

Det vi sier er faktabasert, vi bestiller rapporter og undersøkelser fra instituttene som 

pressen gjør og vi har masse erfaring som tilsier at det vi mener er basert på noe solid. 

Vi har allikevel ikke forpliktelsen på samme måte som pressen til å bringe alle 

aspektene ved for eksempel endringen av arbeidsmiljøloven frem i lyset – vi velger å 

fokusere på det som er positivt for arbeidsgiver. Vi kan også fokusere på det vi mener 

er positivt for arbeidstaker, men vi har ikke noen forpliktelse sånn som pressen har. Vi 

er ikke et presse-medie selv om vi jobber og opererer likt i måten vi produserer stoff på.  

 

Nicolay Heyerdahl, NHO 

 

NH understreker her at NHO mangler en nøytral posisjon som produsent av innhold i 

forhold til for eksempel pressen. Her erkjenner også informantene at hva som er sant 

eller ikke dermed ender opp som en fortolkningsprosess publikum selv må 

gjennomføre. Her trekker blant annet Virke og Sparebank1 frem en antydning om at de 

kan oppleve at merkevarer generelt har fått en økt troverdighet som stoffavsender, men 

at deler av publikum generelt ennå ikke er godt nok opplært i å dekode merkevarenes 

forhåndsgitte rammer rundt et innhold, som for eksempel å vurdere en avsenders 

posisjon og den potensielle mangelen på balanse i innholdet. Motsetningen mellom en 

slik erkjennelse og deres tydelige publikumsorientering – og hvordan informantene 

også er tydelige på at publikumsorienteringen tvinger dem til å agere på publikums 

premisser -  blir også svært sentral i analysen.  
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Oppsummering delkapittel 
 

Kapittelet har gjennomgått observasjoner rundt innholdsproduksjonens etiske aspekter. 

Dette viser at informantene har et særlig fokus på å etterleve et sett av etiske 

standarder. Samtlige informanter viser for eksempel et ønske om å produsere stoff som 

er basert på sannhet og fakta. Flere informanter kommer også med tydelige 

henvisninger til at deres etiske inspirasjon totalt sett er hentet fra pressen. Samtidig 

påpeker også de fleste informantene at fordi om deres etiske fokus er sterkt, så vil 

innholdet være farget av dem selv som avsender og deres fordelaktige perspektiv på 

saker. 

 

Flere av informantene, særlig Coop Extra, fremhever allikevel hvordan de i sin 

kommunikasjon føler seg i et gjensidig avhengighetsforhold med sitt publikum, i den 

forstand at en misbruk av tillit fra publikum i form av for eksempel å opptre 

uprofesjonelt og misvisende i sin kommunikasjon, vil kunne få store konsekvenser for 

dem. Her tegner informantene et bilde av at de er styrt av en publikumsbinding som en 

form for etisk regulerende kraft og som en maktfaktor innholdsproduksjonen må rettes 

etter. I dette perspektivet fremstår bruk av løgn og et fravær av hensyn til publikum som 

kommersielt selvdestruktivt. Informantene ønsker heller ikke å la innholdet være 

dominert av en tilstedeværelse av kommersielle budskap og vinklinger, fordi de 

opplever at publikum ikke finner slik tematikk interessant. Dette kan sees i en 

paradoksal sammenheng med at målet om å bidra til kommersielle resultater er selve 

grunnfundamentet innholdsproduksjonen hviler på.  

 

Neste kapittel ser nærmere på observasjoner rundt informantenes sameksistens med 

pressen.  
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Kap. 6: Forhold til pressen og informantene som mediehus 

 

Dette kapittelet gjennomgår observasjoner som ikke omhandler arbeid med 

innholdsproduksjon direkte, men som heller belyser hvordan informantene ser den 

større konteksten innholdsproduksjonen befinner seg i. Observasjoner belyser også 

forhold som er viktige for besvarelsen av problemstillingens underspørsmål, og bidrar 

til å koble teori til analyse. Første delkapittel ser nærmere på 

kommunikasjonsavdelingens forhold til pressen.  

 

Kommunikasjonsavdelingen og forholdet til presse-aktører 

 

Dette delkapittelet ser nærmere på enkelttilfeller rundt hvordan informantene opplever 

å være i kontakt med eksterne journalister og eksterne presseaktører. Observasjonene 

herfra har ikke like unisone trekk som funn fra de andre kapitlene. Her finnes det noen 

funn som det har vært relativt bred oppslutning rundt blant informantene, mens andre 

er trukket frem som rene enkelttilfeller.  

 

Salget av innhold til presse og ens eget publikum  

 

Informantene må jobbe annerledes med pressebasert innhold enn hvordan de jobber 

med publikumsrettet innhold for egne kanaler. Enkelt forklart ligger denne forskjellen i 

at det pressebaserte innholdet må selges. Med selges menes at det må gjøres et arbeid 

mot journalister eller andre før stoffet når frem til publisering og distribusjon. Dette 

salgsarbeidet innebærer for eksempel at kommunikasjonsmedarbeideren må beherske 

å presentere hvorfor innholdet kan passe inn hos pressemediet journalisten 

representerer. Dette arbeidet er det ikke alltid informantene lykkes med. Her kan det 

være flere årsaker, som for eksempel å tilby en type sak som ikke passer de 

redaksjonelle retningslinjene til pressemediet journalisten representerer. En typisk 

fallgruve er også hvis innholdet en prøver å selge er for kommersielt anlagt eller 

skrytete.  
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Sånn ”kampanje”, da rygger jeg, vi ønsker ikke å ut med det. Vi har prøvd! Vi hadde en 

happening i kantina med indisk kokk som skulle servere indisk mat, og lære oss å styre 

unna rødt kjøtt osv. Det var ikke en eneste journalist som kom utenfra, selv om vi 

prøvde å selge den saken. Og sånn er det. I en hverdag hvor avisene har færre 

mennesker å sende ut så må vi være enda mer kresne på hva vi selger. Vi kan ikke drive 

med tøys, det blir gjennomskua med en gang. 

 

Christian Altmann, Agder Energi 

 

Flere av informantene enes også om at kontakter i pressen gjennom vennskap eller 

kjennskap til journalister ikke vurderes som en fordel som kan hjelpe med å få innhold 

publisert. Her blir substans og aktualitet trukket frem som det eneste ledende for om en 

klarer å få et pressebasert innhold til å bli publisert hos et pressemedie.  

 

Det er klart, du snakker jo med journalister jevnlig, det gjør du, men det skal sies at alle 

de store redaksjonene, VG, Aftenposten, DN, Dagsrevyen, de har jo en journalist, så har 

de en redaksjonssjef, så har de en redaksjonsledelse, så har de gjerne et forum som 

gjerne er et redaksjonsmøte - så det finnes ikke en bakvei her, du kan bli bestis med en 

journalist sånn at alle sakene dine ukritisk går på trykk. De har sine interne systemer 

hvor de pitcher saker, og holder ikke saken din vann så får du tilbakemelding om at 

dette gidder vi ikke trykke. Så journalistkontakt er for å være på tilbudssiden, at de vet 

at de alltid kan komme til oss for innspill til saker. Men det er ikke en snarvei til å få 

saker på trykk.  

 

Anthon Andreassen, Storebrand 

 

Storebrand ser altså på nettverk som først og fremst en praktisk hjelp, og at det letter 

selve jobben med å gjøre innsalg av pressebasert innhold.  

 

Pressen og kvaliteten på formidling av budskap 

 

Noen av informantene opplever at kvaliteten på innholdet som spres gjennom pressen 

går ned og at pressen ikke er en god nok forvalter av innholdet som tilbys dem. Her kan 
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flere peke på at pressens redaksjonelle bearbeiding av innhold for eksempel fører til tap 

av nyanseringer og dybde. En av informantene som er klarest på dette er Mondelez. 

 

Det finnes en utfordring for oss når det gjelder det å jobbe redaksjonelt [mot pressen]. 

Denne er at når det blir færre journalister og mer skrivepress, så må journalistene 

dekke mer på kortere tid, det gjør at du får mindre dybde, mer unøyaktigheter, ting 

går for fort - publiseringspresset er så stort på så få mennesker at det ikke blir rom for 

de viktige nyansene. Jeg tror det gjør noe med journalistenes og medias omdømme, 

samtidig som det skaper veldig store problemer for selskapene. Det vi driver med må 

ofte forklares med nyanser og dybde. Denne situasjonen er en utfordring for oss. 

 

Kristian Hvilen, Mondelez 

 

Press på tid rundt publisering og besetning i redaksjonene blir altså trukket frem som 

faktorer som fører til tap av kvalitet på budskap og informasjonsgrad. Her trekker for 

eksempel Mondelez frem at dette er sentrale aspekter ved hvorfor man får en tydelig 

fremvekst av fokus på egne kanaler: 

 

Da velger jo mange bedrifter å tenke ”dette gir oss ikke noe lenger, vi satser på egne 

kanaler”. Det er klart at denne utviklingen vil være med på å fremprovosere fokus på 

egne kanaler. 

 

Kristian Hvilen, Mondelez 

 

Sparebank1 trekker også frem liknende opplevelser og en problematikk rundt hva som 

blir kalt for ”enkildejournalistikk”. 

 

Jeg hevder jo at journalistene har så mye å gjøre at det blir mer og mer 

enkildejournalistikk. Vi ser at de plukker stoff som omtrent ikke gis journalistisk 

bearbeidelse. Dette syntes jeg er problematisk. Og det kan være med på å gjøre at 

mediene graver sin egen død, for de er avhengig av at de ikke blir talspersoner for 

store økonomiske interesser, men at de er en fri presse som kan være kritisk. Nå er jeg 

med vilje veldig sort hvitt, men jeg mener å hevde at det er mer enkildejournalistikk nå.  

 

Christian Brosstad, Sparebank1 
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Man kan altså si at informantene forstår pressen utifra to perspektiver; på den ene siden 

som en mulighet til å kunne nå det største publikummet (som sett på tidligere), men på 

den andre siden som en begrensende kanal i form av problematikk rundt 

informasjonskvalitet. Informantene er også klar over at dette må forståes utfra pressens 

redaksjonelle makt til å gjøre sine egne og uavhengige redaksjonelle prioriteringer 

rundt hva som skal komme på trykk. Pressen blir også, ifølge flere av informantene, 

gjerne også ansett for å være en aktør med høyere troverdighet enn merkevarene selv. 

Her er for eksempel Agder Energi klare på at en slik tanke er basisen for hele deres 

pressearbeid, ved at troverdigheten en får ved omtale i pressen ikke kan skaffes andre 

steder.  

 

Den redaksjonelle bearbeidelsen – på vei bort? 

 

Det er ikke alltid kontakten med pressen fører til at innhold fra informantene gis en 

redaksjonell bearbeidelse. Som en ren motsats til dette scenariet trekker flere 

informanter frem tilfeller hvor presseaktører har benyttet informantenes egne kanaler, 

og hentet innhold herfra som så har blitt publisert direkte hos pressen uten redaksjonell 

bearbeidelse. En av informantene, med ønske om å være anonym rundt akkurat dette, 

beskriver et slikt scenario: 

 

Dette vil jeg ikke bli sitert på, men det vi nå opplever er for eksempel at lokalaviser og 

andre sier at de ikke har kapasitet til å komme ut til oss, men at hvis vi sender dem en 

sak med bilde så vil den gå på trykk. Vi ser saker hvor vi har alt bortsett fra byline, som 

er endret til å være fra journalisten. Det er ingen tvil om at det er lite ressurser 

innenfor lokalpressen, men også opp til riksnivå. Dette er veldig fint som 

kommunikasjonsarbeider, men trist som tidligere journalist. 

 

Agder Energi kan også gi eksempler på dette, og trekker frem at det er problematisk for 

presseaktører å bruke en hel dag ute ved et damanlegg for å produsere en sak. Slike 

ressurser og muligheter har derimot AE, noe som fører til at de selv har mulighet til å 

produsere saker for pressen. Ved å sende presseaktører bilder og historier herfra ”går 

disse på trykk” ifølge CA. 
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Vi gjør mye ut av sakene våre. Det vi legger på hjemmesiden blir av og til plukket opp 

av Fædrelandsvennen, Agderposten eller NRK uten at vi har kontaktet dem. Vi vet at de 

har knappe ressurser i redaksjonene – uansett om det er Teknisk Ukeblad eller 

Fædrelandsvennen. 

 

Christian Altmann, Agder Energi 

 

Samlet sett er dette kanskje ikke nok til å kunne hevde at den redaksjonelle 

bearbeidelsen av stoff i pressen er på vei ut, men det viser eksempler på at 

presseaktører er presset på økonomiske midler og andre ressurser. Det interessante her 

er at informantene ikke fremstår som presset på de samme midlene i arbeidet med 

innholdsproduksjonen. Her fremstår informantene som robuste produksjonsaktører sett 

i forhold til pressen, samt at de også kan spille en rolle som leverandør av innhold til 

pressen. 

 

Pressen som publisitetssøkende aktør  

 

Noen av informantene trekker frem eksempler hvor pressen selv har fremstått som en 

aktør med behov for støtte til promotering og distribusjon av sitt redaksjonelle stoff. Her 

har informantenes egne kanaler fremstått som interessante for pressen, og noen av  

informantene kan gi eksempler på at de i etterkant av intervjuer har blitt anmodet av 

pressen om hjelp til å distribuere saken i deres egne kanaler. Her fremstår informantene 

altså som en potensiell annonsekanal og trafikkdriver for pressen i spredningen og 

promoteringen av pressens innhold. Dette viser pressen selv som en aktør med behov for 

økt kanaltilførsel i promoteringen og spredningen av saker.  

 

Det vi merker nå er at pressen, etter at de har intervjuet oss, sender oss en mail etterpå 

og ber oss legge ut saken i våre egne kanaler. Jeg har snakket med flere kolleger i egen 

bransje og andre, og det er mange som opplever dette. Det er en ny mediehverdag, 

hvor også journalistene er avhengig av trafikk til sakene sine og at disse blir lest. Det 

er klart vi kan skape mye trafikk inn til mediehusene.  

 

Christian Brosstad 
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Dette er et enkelttilfelle som ikke blir trukket frem av andre informanter. En slik praksis 

kan igjen sees i sammenheng med Sparebank1 sine tanker rundt ”det nye 

medieøkosystemet”, som beskriver at aktører er vevd inn i et nett av både å være 

produsenter og distributører av eget og andres innhold. En slik tendens om likestilling 

mellom innholdsproduserende medieaktører (inkludert pressen!) kan for eksempel sees 

på som digital egalisering91, i betydningen av at medieaktører gjennom å delta i den 

digitale kanal også blir like ikke bare i form av utøvende virke, men også i form av å 

møte på samme felles problemstillinger og utfordringer i innholdsproduksjonen – 

uavhengig av hva slags aktører disse opprinnelig kan anses å være. Forklart på en 

kanskje enklere måte kan man si at det finnes en dualitet mellom informantene og 

pressen, hvor det finnes et gjensidig behov fra begge parter for både innhold og 

distribusjon. Dette nedgraderer ikke nødvendigvis pressen, men det illustrer at pressen i 

stadig større grad kan sees på som en del av et samlet mediefelt av 

innholdsprodusenter. Disse aspektene forfølges videre i analysedelen. 

 

Organisering av innholdsproduksjon hos informant og presse 

 

Flere av informantene har ansatte på kommunikasjonsavdelingen med tidligere 

bakgrunn som journalist i pressen. En av informantene sammenligner også arbeids- og 

produksjonskulturen av innhold med arbeidskulturen han opplevde hos pressen. 

Informanten forteller at det er vesentlig lettere å arbeide med strategisk, planleggende 

og informasjonsgravende aktiviteter i kommunikasjonsavdelingen han for øyeblikket er 

tilsatt i, enn det var gjennom hans 15 år i pressen. Informanten ønsker anonymitet rundt 

dette. 

 

Den største forskjellen er at her drar folk i samme retning. Jeg syntes avishusene på 

godt og vondt er preget av journalister som har sterke meninger om hva som skal 

gjøres. Hvis det bestemmes fra toppen at det skal satses på en sak, så er det ikke alltid 

de får det til fordi det forsvinner og smuldrer bort fordi folk mener at de heller burde 

                                                 
91 Gyldendal, Den Store Danske, s.v. ”Egalisering.” Egalisering ble for eksempel benyttet 
som begrep for å beskrive den historiske prosessen med å likestille og utjevne gårder og 
jord i Danmark på 16- og 1700-tallet. 
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gjøre noe annet eller løse det på en annen måte. Det som er veldig ok her er at hvis 

ledergruppen sier at den saken skal vi satse på - vi skal løse den - så får vi frihet til å 

gjøre det, samtidig som at det ikke er noen tvil om prioriteringene. Jeg satt som 

mellomleder [i rikspressen], og det er veldig deilig å slippe omkampen på om vi skal 

gjøre noe eller ikke.  

 

Informanten forklarer altså at hans kommunikasjonsavdeling er preget av en mer 

samordnet kultur og bedre ledelse enn hva han opplevde som tilfelle i pressen, og at 

dette gjør det lettere å produsere innhold og arbeide med bearbeidelse av kompleks 

informasjon. På dette området viser forøvrig alle informantene seg generelt dyktige, og 

de fleste er interesserte i å utnytte sin egen organisasjons spesialkompetanse i arbeidet 

med innholdsproduksjon - særlig i forbindelse med innhold og fremgraving av 

informasjon som er av kompleks art og som går over tid. NHO trekker frem et eksempel 

fra sist kommunevalg da kommunesammenslåinger var et hett tema i media: 

 

Under kommunevalget nå nylig kunne man kanskje si at den viktigste saken i media 

var kommunesammenslåinger. Den kampanjen stod vi bak. Vi fikk alle de store 

mediene til å trykke og vise konkret hvordan Norge skulle se ut, vise konkrete 

sammenslåinger, antall mennesker etc. Når man får dette på trykk og som toppsak i 

VG, Dagsnytt 18 etc, da funker det veldig bra og andre virkemidler blir i forhold ganske 

knuslete. Mange tror jobben med dette er å sette opp en medieplan. Medieplan er ikke 

interessant. Et godt nettverk blant journalister er heller ikke interessant. Det er heller 

ikke snakk om å være en god selger. Jobben er å lage et produkt! Innad i huset har vi 

masse stoff, og det er om å gjøre å forvandle gråstein til gull. Det handler om å vise - 

hva betyr dette egentlig? Få ut de dype sammenhengene, jobbe med stoff i mange 

måneder, og til slutt så har du et produkt. Som er jævla bra. Og du kan lansere dette i 

Vårt Land, og så sprer det seg. Og så er debatten i gang. Og det er flere slike produkter 

vi har hatt gjennom tidene og som har vært sånn at vi flytter fjellene. Som andre må 

forholde seg til. 

 

Øyvind Lind-Fossen, NHO 

 

Sitatet kan være spennende på mange måter, men kanskje det viktigste å ta med seg fra 

det er at det viser at informantene, som organisasjoner, har ressurser og en godt 

innarbeidet kultur for å kunne skape og gjennomføre større informasjonsgravende 
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prosjekter. Dette gir informantene styrke som innholdsprodusenter, og gjør dem istand 

til å forvandle kompleks informasjon til lesevennlig og publikumsorientert stoff.  

 

Oppsummering delkapittel 
 

Delkapittelet har sett på hvordan informantene opplever kontakten med presseaktører, 

og hvilke forskjeller som informantene opplever at det er mellom dem og pressen som 

produsent og distributør av innhold. Det er en hovedforskjell mellom informantenes 

arbeid med innhold i egne kanaler og mot pressen, ved at pressebasert innhold må 

selges. Informantene mener også at innholdet ikke bør være forankret i tydelige 

kommersielle vinklinger og tematikk, og at innholdet må oppfylle redaksjonelle kriterier 

hos mottakeren.  

 

Noen av informantene opplever også at pressen kan forringe kvaliteten på budskapene 

deres, ved at viktige nyanseringer og detaljer i saksinnhold har forsvunnet etter 

redaksjonell bearbeidelse hos pressen. Dette blir også trukket frem som en årsak til 

fremveksten av arbeid med egne kanaler. Det nevnes også eksempler på at pressen ikke 

foretar redaksjonell bearbeidelse av innhold ved at pressen har hentet publikumsbasert 

innhold direkte fra informantenes egne kanaler og publisert dette uten redaksjonell 

bearbeidelse. Det kommer også frem at den generelle organiseringen og produksjonen 

av innholdet er preget av større lojalitet og samordning hos informantene enn hvordan 

tilsvarende arbeid kan sies å fungere i pressen. Dette oppleves også som avgjørende for 

hva slags kvalitet innholdet får til slutt. 

 

Informantenes tanker om seg selv som ”mediehus” 

 

Flere av informantene trekker uoppfordret frem at de ser på sin innholdsproduksjon og 

seg selv som aktør som et ”mediehus”. Her er det nok en gang Coop Extra som er aller 

tydeligst: 

 

Jeg [er den eneste som] har gått ut og definert oss som et mediehus.  

 

Andreas Gjøsund, Coop Extra 



 92 

 

Disse tankene finnes også hos Sparebank1, Virke og NHO. Storebrand, Agder Energi og 

Mondelez trekker derimot frem lite eller ingen av slike tanker. Hva legger informantene 

i tanken om å definere seg selv som mediehus? Er dette noe som påvirker 

innholdsproduksjonen i en bestemt retning? Hva sier slike tanker om selve 

kommunikasjonsavdelingen? Hovedsakelig er det tilgangen på og mulighetene rundt 

utnyttelsen av egne kanaler som blir trukket frem som basisen for dette synet. Essensen 

i dette er at informantene opplever at egne kanaler har gitt dem så store muligheter at 

arbeidet med innhold, og mengden innhold som blir produsert, i økende grad gjør dem 

til en selvstendig medieaktør. Det er ikke kun egne kanaler i seg selv som oppleves som 

en pådriver for dette. Coop Extra trekker for eksempel frem lave eller ikke 

konkurransedyktige nok markedsføringsbudsjetter (til for eksempel bruk i den betalte 

kanal) som en pådriver til å flytte fokus over på egne – og kostnadsfrie – kanaler. Coop 

Extra opplevde også dårlig økonomi som en årsak til at de tapte terreng mot 

konkurrerende dagligvarekjeder.  

 

Mye av grunnen til at tankegangen min var å lage et mediehus var at Coop Extra 

(dengang ICA), som var den minste aktøren i dagligvaremarkedet, også hadde det 

minste markedsføringsbudsjettet, og med det så hadde vi vansker med å nå gjennom 

støyen fra de andre dagligvarekjedene - spesielt når alle kjedene går inn på nøyaktig 

samme tidspunkter hele året. Så opprinnelig plan var en ”always on”-strategi og at vi 

skulle bygge opp egne kanaler. Vi hadde ikke råd til å kjøpe andre kanaler, så derfor 

måtte vi bygge opp våre egne. Det var sånn det begynte. 

 

Andreas Gjøsund, Coop Extra 

 

Coop Extra trekker også frem de tradisjonelle modellene for bruken av eksterne 

reklame- og mediebyråer, hvor de opplever at slikt samarbeid er krevende tidsmessig og 

preget av tungvinte arbeidsprosesser rundt produksjon og distribusjon av innhold. Det 

har altså vært en reell gevinst for dem å kunne overta slike prosesser selv. Her mener 

altså Coop Extra at bruk av tradisjonelle reklame- og mediebyråer har mistet relevans i 

det moderne medielandskapet. Denne holdningen er et lite paradoks all den tid de 

fremdeles samarbeider med REDINK som en sentral byråpartner. Det er altså ikke slik at 

de er uinteresserte i å benytte eksterne kommunikasjonsressurser, men heller at deres 
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tidligere modell rundt dette ikke lengre var relevant for dem. Samarbeidet med REDINK 

fungerer altså forskjellig fra den tradisjonelle bruken av reklamebyråer ved at de i 

praksis fungerer som selskapets interne produksjonsavdeling for innhold.  

 

Å kunne få en hel organisasjon inn i en mediehustankegang er ekstremt vanskelig. Så 

derfor har jeg valgt [et eksternt byrå]. En annen grunn er at jeg er avhengig av at 

redaksjonen min sitter i et miljø som får nye impulser hele tiden, som sitter i et miljø 

som får med seg trender og utviklingen. Hadde vi flyttet en redaksjon inn hit så hadde 

det vært stillstand – i mye større grad. Så jeg er veldig fornøyd med hvordan det 

funker. Redaksjonen hos REDINK jobber kun med oss, så de er en del av oss, en del av 

teamet, men de sitter et annet sted og får impulsene. Det er klart at det koster mer, 

men du får kvalitetsinnhold. 

 

Andreas Gjøsund, Coop Extra 

 

Coop Extra ønsker også at deres egne kanaler på sikt skal bygges opp som en 

reklameplattform for andre aktører – om deres egne kanaler kan bygge opp tilstrekkelig 

trafikk og publikum. Her nevnes for eksempel Tine som et eksempel på en potensiell 

annonsør til Coop Extras kanaler. At Tine skal kunne annonsere i kanalene til Coop Extra 

forklares utfra en tankegang om at slike aktører vil finne det mer relevant å annonsere 

hos en dagligvareaktør enn hos for eksempel VG, da ”innholdsuniverset”, som Coop 

Extra kaller det, vil være mer relevant og tilrettelagt for kjøp enn hos for eksempel VG. 

Her gis mediehustankegangen et nytt element, nemlig at mulighetene rundt ens eget 

publikum, eller oppmerksomhetspotensialet i egne kanaler, kan bygges opp og utnyttes 

til å gi en selv inntekter. Dette gir mediehustankegangen et økonomisk aspekt. Det er 

kun Coop Extra som tenker at egne kanaler kan utnyttes til å gi inntekter.  

 

Egne kanaler og økende behov for innhold 

 

Tidligere ble det nevnt at Virke trekker frem at bruk av egne kanaler krever et økt fokus 

på mengden av innhold som skal produseres. Disse produksjonskravene kan også sees 

på som en medvirkende årsak til mediehustankegangen. Ifølge Virke skaper bruken av 

egne kanaler en ”kanalfyllende hverdag”, ved at kanalene jevnlig må fylles med godt og 

relevant innhold for å unngå stillstand og manglende oppdateringer. Virke har for 
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eksempel innført korte kommandolinjer i hverdagen, og arbeidet med evnen til raskt å 

kunne ta tak i et problem eller produsere et visst innhold hvis et behov skulle oppstå. 

Med andre ord, for Virke stiller bruk av egne kanaler over tid nye krav til kunnskap, 

kreativitet og teknologisk kompetanse i kommunikasjonsavdelingen. 

Mediehustankegangen blir dermed et resultat av at egne kanaler over tid også stiller nye 

og økte profesjonaliseringskrav til brukeren.  

 

Vi må anta at veldig mange i dag leter etter informasjon om Virke på Facebook, folk 

kommer jo innom sidene våre. Og skal du ha [side på Facebook] så må du fylle den med 

innhold. Nå har jo alle muligheten til å få seg en youtube-kanal, en facebook-side, en 

twitter-konto, det å kunne få distribuert mye innhold. Og har du kanalene og du har 

begynt å bruke dem så må du fylle dem. Hvis vi har en Facebook-side og det ikke skjer 

noe der, så kan vi jo bare droppe det.  

 

Kjetil Sviland, Virke 

 

Informantene antyder altså at disse produksjonskravene som kommer ved bruken av 

egne kanaler i praksis omvender det daglige innholdsarbeidet til å bli en slags 

publisistaktivitet. Rammene og kravene endrer seg såpass at informantene i dette 

perspektivet kan sees på som profesjonelle ”produksjonsmiljøer”. Dette kan igjen sees i 

en utvidet sammenheng med pressen. Tidligere har funn-delen vært inne på at aktørene 

kunne peke på eksempler der pressen har tatt kontakt og uttrykt behov for bruk og 

publisering av informantenes publikumsrettede innhold uten å gi innholdet en 

redaksjonell overhaling. I dette perspektivet fremstår informantene som eksterne og 

profesjonelle ”produksjonshus” av innhold som for eksempel pressen kan benytte seg 

av. Innholdet til aktørene blir i dette perspektivet en samlebåndsvare også andre 

aktører kan benytte seg av. Dette eksemplifiserer også logikken som Sparebank1 finner i 

”det nye medieøkosystemet”: Produksjon og distribusjon av innhold går om hverandre, 

og forskjellige aktører – med forskjellige virkeområder og behov – produserer og 

distribuerer innhold for hverandre.   

 

For ordens skyld er informantene likevel hovedsakelig svært interessert i å eie sitt eget 

innhold selv. Dette kommer for eksempel til uttrykk gjennom at innholdet primært 

forankres til egne nettsider og at sosiale kanaler og annen aktivitet sørger for 
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promoteringen og distribusjonen av innholdet. Her bemerker for eksempel også 

informanter som Coop Extra/REDINK, Virke, NHO og Sparebank1 at innholdet deres 

mer eller mindre utelukkende originalproduseres, i den forstand at innholdet deres aldri 

er basert på bearbeidelsen av allerede eksisterende tekster.  

 

Gruppen som ikke er eksponenter for mediehustankegangen 

 

Informantene som ikke er eksponenter for mediehustankegangen er først og fremst 

svært konsentrert om arbeid mot eksisterende redaksjonelle kanaler. Disse viser 

dermed mindre fokus på utnyttelsen av potensialet til egne kanaler. 

Kommunikasjonsavdelingen til disse aktørene er gjerne også, paradoksalt nok, dominert 

av tidligere journalister. Storebrand har for eksempel nærmest utelukkende journalister 

på sin avdeling. Agder Energi har også tilsatte med journalistisk bakgrunn. 

Eksponentene for mediehustankegangen har derimot gjerne større variasjon i 

yrkesbakgrunn og kompetanse på avdelingene.  

 

Det er også tydeligere skiller innad i organisasjonene hos Agder Energi, Storebrand og 

spesielt Mondelez, som også kanskje påvirker organiseringen av innholdsproduksjonen. 

Storebrand opererer for eksempel med et operativt, daglig skille mellom 

kommunikasjonsavdeling og markedsavdeling. Det samme finnes hos Agder Energi og 

Mondelez, hvor sistnevnte trekker frem at en mediehustankegang ikke passer dem som 

organisasjon fordi organisasjonen i for stor grad er oppdelt i flere selvstendig operative 

avdelinger. 

 

Vi har en modell i dag som fungerer veldig godt, kanskje i fremtiden vil vi se at vi må 

skape nyhetene våre på en annen måte og pushe enda mer, men nå er ikke denne 

modellen noe for oss. I vår type matriseorganisasjon, hvor de ulike kategoriene 

opererer som stand-alone, mer eller mindre, hvor jeg sitter og jobber med corporate, 

så kan du si at det er vanskelig å sy sammen et sånt mediehus-opplegg og se hva det vil 

gi oss. Vi er i en litt for konservativ bransje foreløpig til å gå ut dit.  

 

Kristian Hvilen, Mondelez 
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Eksponentene for mediehustankegangen har på sin side gjerne få eller ingen skiller i sin 

kommunikasjonsavdeling som helhet. Hvordan kommunikasjonsavdelingene er 

organisert tyder altså på å samvariere med hvorvidt informantene ser på seg selv som et 

”mediehus”. En helhetlig mediehustankegang kan også sies å kreve en samlokalisering 

av en organisasjons totale kommunikasjons- og markedsarbeid. 

 

Oppsummering delkapittel 

 

Omtrent halvparten av informantene gir uttrykk for at de i praksis ser på dem selv og sin 

innholdsproduksjon som ”et mediehus”. Den fremste eksponenten for dette er Coop 

Extra/REDINK, men også Virke, Sparebank1 og NHO har slike tanker. Agder Energi, 

Mondelez og Storebrand identifiserer seg ikke med en slik tankegang. 

Mediehustankegangen fremstår som et uttrykk for de økte kravene til profesjonalisering 

som kommer av daglig og økt bruk av egne kanaler, men også som en motreaksjon til 

arbeid med kommunikasjon i kanaler som informantene ikke har full bestemmelsesrett 

over.  

 

En kan også si at mediehustankegangen gir innholdsproduksjonen et voksende 

institusjonelt preg, i den forstand at fokuset på og arbeidet med egne kanaler stiller nye 

krav til strømlinjeforming og organisering av arbeid, samt at det gir et økt 

publiseringspress. En kan altså si at maksimeringen av potensialet til egne kanaler 

bidrar til å bygge informantene til å utvikle seg som selvstendige produsenter av 

medieinnhold. I dette perspektivet virker det som informantene utvikler seg til å bli 

nisjeaktører i medielandskapet.  
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Kap. 7: Analyse 

 

Analysedelen løfter blikket fra observasjonene rundt informantenes 

innholdsproduksjon og plasserer disse i lys av hovedproblemstillingen og dens 

underspørsmål. Analysedel 1.0 svarer på hovedproblemstillingen. De neste delene 

forsøker å diskutere og besvare problemstillingens underspørsmål.  

 

Analysedel 1.0 - Utredende svar på hovedproblemstilling 

 

Studiens hovedproblemstilling er: 

 

Hva kjennetegner (den nyhets- og journalistikk-lignende) innholdsproduksjonen 

til kommunikasjonsavdelingene i nærings- og organisasjonsliv? 

 

Innholdsproduksjonen har først og fremst en tydelig kobling til journalistikken ved at 

den hovedsakelig er styrt av ansatte som har tidligere yrkeserfaring fra arbeid med 

tradisjonell journalistikk i pressen, selv om det også finnes ansatte på 

kommunikasjonsavdelingene som ikke har journalistisk bakgrunn. På et overordnet 

nivå er informantenes innholdsproduksjon også preget av en såkalt redaksjonell kultur 

som ifølge informantene er sterkt inspirert av – og svært lik - den redaksjonelle kulturen 

som finnes hos tradisjonelle presseaktører. Dette preger forøvrig også 

innholdsproduksjonen hos informanter som ikke har ansatte med bakgrunn fra 

journalistikken, som for eksempel Sparebank1.  

 

Denne redaksjonelle kulturen blir hovedsakelig synlig gjennom informantenes faste 

redaksjonsmøter. Disse gjennomføres av samtlige informanter, med unntak av 

Mondelez. Redaksjonsmøtene fungerer som møteplass for oppsamling av ideer til 

innhold, og er slikt sett åsted for kreativ og skapende aktivitet. Møtene koordinerer også 

avdelingen gjennom fordeling av oppgaver og sørger for at medarbeiderne er oppdatert 

og samsnakket. Den redaksjonelle kulturen, og koblingen til journalistikken, er også 

tydelig gjennom informantenes særlige fokus og ønske om å produsere faktabasert, 

etterrettelig og sannhetssøkende innhold. Disse verdiene sees på som ufravikelige. Dette 
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er en svært tydelig og gjennomgående observasjon hos samtlige informanter. Årsakene 

til dette fokuset forklares hovedsakelig utfra frykten for tap av anseelse, troverdighet og 

seriøsitet overfor publikum, samarbeidspartnere, medlemsmasse eller andre 

samfunnsaktører. Her er det tydelig at informantene tillegger publikum og andre 

tilknyttede aktører stor makt, og at det er disse som indirekte fremmer et udiskutabelt 

krav om at innholdet skal baseres på sannhet og etterrettelighet. Dette gjør 

innholdsproduksjonen tydelig ”publikumsorientert”. Innholdsproduksjonen er altså 

forankret i et svært tydelig fokus på etterrettelighet og sannhet som styrende etiske 

premisser. Flere av informantene, som Virke, er også tydelige på at slike verdier er 

direkte inspirert av den tradisjonelle presseetikken. 

 

Den redaksjonelle kulturen viser seg også på andre måter. De fleste informantene 

ønsker for eksempel at innholdet skal forankres i eksterne og profesjonelle kilder. NHO 

har for eksempel en tydelig bruk av SSB, og Sparebank1 bruker gjerne privatpersoner 

som intervjuobjekter. Sparebank1 mener også at også at en slik bruk av eksterne kilder 

er med på å gi innholdet deres balanse, uavhengighet og økt leservennlighet. Samtlige 

informanter er også klare på at de ønsker at alt innhold skal originalproduseres, og at 

innholdet ikke skal bygges på en resirkulering av allerede eksisterende artikler eller 

tekst. Innholdsproduksjonen kan altså sees på som en rapporterende aktivitet, som 

ønsker å formidle innhold etter den tradisjonelle journalistikkens idealer. Her er det for 

eksempel få eller ingen tegn til at innholdet er basert på fiksjon.  

 

Den redaksjonelle kulturen kjennetegnes også gjennom at informantene ikke ønsker å 

produsere innhold som har en tematikk som handler om dem selv. Her søker 

informantene en nøytralitet som stoffavsender. De ønsker heller ikke å skape innhold 

som er tydelig kommersielt eller produktorientert, og som er selgende. De er også klare 

på at publikum er hovedårsaken til at de aktivt søker å opptre som en nøytral formidler, 

og at nøytral formidling er avgjørende for å få publikums oppmerksomhet og for 

spredningen av innholdet. Her trekker for eksempel Sparebank1 og Coop Extra/REDINK 

frem at det er viktig at innholdet må ha en nytteverdi for leseren. Coop Extra/REDINK 

ønsker for eksempel at innholdet skal være basert på trender og konkret aktuell 

tematikk publikum ønsker å vite mer om. NHO og Virke baserer også alt innhold og valg 

av sakstematikk på hva som er medlemmers ønsker og behov. Informantene opplever 
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altså denne publikumsorienteringen som avgjørende for om innholdet blir lest eller 

ikke. 

 

Den redaksjonelle kulturen viser seg også ved at informantene er fokuserte på å utnytte 

kunnskapen som finnes i organisasjonen deres som helhet. NHO besitter for eksempel 

eksplisitt fagkunnskap rundt politiske og økonomiske spørsmål, Storebrand om sparing, 

pensjon og finans etc. Denne kunnskapskapitalen tas gjerne i bruk i 

innholdsproduksjonen, og informantene viser innarbeidede rutiner i samarbeidet med 

den utvidede delen av organisasjonen som helhet. Dette synes å styrke deres evner og 

kapasitet til å kunne produsere innhold bygget på et komplekst informasjonsgrunnlag. 

Med andre ord, her fremstår arbeidet med innholdsproduksjon også som en 

informasjonsgravende aktivitet. I forbindelse med dette vises det også sterk lojalitet til 

arbeidsplaner og kommunikasjonsavdelingens hierarki. Som helhet fremstår altså 

kommunikasjonsavdelingene som svært koordinerte og samkjørte, noe som igjen gjør at 

informantene fremstår som godt rustet for å kunne behandle store og komplekse 

mengder av informasjon og forvandle dette til publikumsorientert innhold. 

 

De fleste informantene er likevel tydelige på at de, på tross av dette, ikke er en nøytral 

aktør i formidlingen av innhold, og at innholdet alltid skal forankres i 

forretningsstrategien til selskapet. Her er informantene tydelige på at vinklingene og 

perspektivene på innholdet som blir formidlet alltid vil være fordelaktige for dem selv, 

og at innholdsproduksjonen er styrt etter kommersielle interesser. 

  

Den siste og kanskje mest karakteristiske observasjonen av informantenes 

innholdsproduksjon er hvordan noen av aktørene ser på seg og sin innholdsproduksjon 

som ”et mediehus”. Coop Extra trekker en slik mediehustankegang lengst ved at de 

definerer seg selv og innholdsproduksjonen som et mediehus på lik linje med for 

eksempel avishusene. Virke har også lignende tanker, men ser på seg selv først og fremst 

som en leverandør av medieinnhold til eksterne mediehus. Sparebank1 er også tydelige 

på at bruken av egne kanaler gir dem trekk av å være et mediehus. NHO har for 

eksempel organisert hele sin kommunikasjonsavdeling for å etterligne arbeidet i 

pressen, og kaller dette for ”Desken” – med tydelige assosiasjoner til journalistisk 

produksjon. Her skal det nevnes at NHO allikevel er tydelige på at de ikke er, eller 
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ønsker å være, en avis eller en presseaktør, og at deres ikke-nøytrale posisjon er en av 

hovedårsakene til dette. 

 

Det er visse forhold som blir trukket frem som årsak til mediehustankegangen, som for 

eksempel det Virke kaller ”den kanalfyllende hverdagen”. Informantene føler altså et 

produksjonspress gjennom bruken av egne kanaler fordi de ikke ønsker stillstand og 

manglende aktivitet i kanalen, som f. eks. Facebook. Ved å ta i bruk en kanal må kanalen 

på jevnlig og regelmessig basis fylles med nytt innhold, og dette stiller igjen større krav 

til organisering, planlegging, fleksibilitet og teknisk kompetanse i arbeidet. Gjennom 

denne mediehustankegangen fremstår den redaksjonelle og noen steder desk-pregede 

innholdsproduksjonen som ytterligere profesjonalisert, og en kan spore en form for 

utskillelse av kommunikasjonsavdelingen og innholdsproduksjonen til noe ”eget” 

innenfor organisasjonen som helhet. En kan kanskje si at innholdsproduksjonen 

gjennom mediehustankegangen får et institusjonalisert trekk, som igjen gjør at 

informantene kan fremstå som en selvstendig medieaktør på lik linje med tradisjonelle 

mediehus som f. eks. pressen.  

 

Tilsammen får arbeidet med innholdsproduksjonen trekk av å fungere som en form for 

publisistaktivitet med klare journalistiske trekk. Balansegangen mellom denne 

redaksjonelle og journalistiske kulturen, informantenes ikke-nøytrale posisjon som 

kommersielle aktører og deres ønske om å fremstå som en nøytral avsender av innhold, 

vil bli nærmere diskutert utover i analysen.  

 

De neste kapitlene ser nærmere på problemstillingens underspørsmål. 

 

Analysedel 2.0 - Utredende svar på underspørsmål 1 

 

Dette kapittelet ser nærmere på problemstillingens underspørsmål nummer 1:   

 

Hvordan ser innholdsproduksjonen ut sammenlignet med tradisjonell 

journalistikk – og hvilke spørsmål reiser dette rundt etikk? 
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Gjennomgangen over har allerede vist at innholdet og innholdsproduksjonen har en 

tydelig kobling til journalistikk. Det er imidlertid fremdeles uklart om dette gjør at 

innholdsproduksjonen kan kalles for journalistikk. Studien sammenligner heller ikke et 

spesifikt innhold produsert av informantene med et spesifikt innhold produsert av 

pressen - for deretter å identifisere ulikheter og/eller likheter mellom deres respektive 

innhold. Dette er heller ikke et mål for denne studien, så diskusjonen av dette 

underspørsmålet må derfor foregå på en annen måte. Analysedelen skal likevel komme 

tilbake til eksempelet fra Storebrand og deres arbeid med pensjonssaken.  

 

Et anslag for en slik diskusjon kan derfor være å vende tilbake til pilotstudien fra 

Barland som ble gjennomgått innledningsvis. Denne viser at lesere ikke klarer å se 

forskjell på journalistikk produsert av en ordinær presseredaksjon og journalistikk 

produsert på oppdrag fra en kommersiell aktør. Sett i denne sammenheng kan en si at 

den viser at lesere ikke klarer å se forskjell på tekster (eller innhold) som er produsert 

av pressen og tekster/innhold produsert av en av denne studiens informanter. 

 

At lesere ikke ser forskjell på journalistikk fra pressen, eller journalistikk produsert av 

kommersielle aktører, kan bety to ting: Enten at lesere ikke ser forskjell på disse fordi 

det ikke er noen forskjell på dem, eller at lesere ikke klarer å skille mellom dem fordi 

den ”uekte” journalistikken fra kommersielle aktører ”forkler” seg så bra at forskjellen 

mellom denne og journalistikken fra pressen utjevnes. Dette må igjen bety at innholdet 

er ordinær journalistikk, eller at det ikke er det. En kan altså se for seg at lesere ikke ser 

forskjell på journalistikken fordi den i virkeligheten er ordinær journalistikk – den har 

bare en utradisjonell avsender. Hvis en dermed skal kunne diskutere hvorvidt 

informantenes innholdsproduksjon kan kalles journalistikk eller ikke må en kanskje 

aller først spørre seg om hvilke krav en kan stille til journalistikk. Finnes det her for 

eksempel et krav om at denne må komme fra pressen?  

 

Utfra Bjerke og Chalaby kan man forstå journalistikk som en samlebetegnelse på tekster 

som er særlig formet av og for å skulle vinne et publikums oppmerksomhet. Ut fra dette 

kan en argumentere for at formålet og verdien til journalistikken ligger i nettopp dens 

evne til å klare dette. Her kan en si at journalistikken er grunnleggende knyttet til, og 

avhengig av, et publikumsmarked for å kunne eksistere. I tillegg har vi sett at 
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journalistikken i praksis er regulert av et styrende og samlende etisk system, som 

veileder journalistikken etter hvor og hvordan den kan opptre, og som krever at den 

skal basere seg på sannhet og etterrettelighet som grunnelementer. En kan derfor si at 

etikken legitimerer og styrer journalistikken fordi den sørger for at den følger allmenn 

menneskelig moral og dermed påvirker journalistikken til å bli et samfunnsgode. 

Journalistikk må altså opptre redelig i seg selv og mot mennesket, eller publikum. 

Chalaby peker også på hvordan journalistikken fører med seg sin egen diskurs, og han 

peker samtidig på, sammen med Svennik Høyer, at det er journalistikken som bringer 

med seg et objektivitetskrav – ikke pressen selv – og at dette også kan kobles til 

beskyttelse av kommersielle interesser.  

 

I tillegg har vi sett at journalistikk historisk sett ikke har vært et sentralt og avgjørende 

innholdselement for pressen og dens utvikling, for det var ikke før mot slutten av forrige 

århundre at journalistikk ble et dominerende innholdselement i norske aviser. I England 

vokste derimot journalistikken frem utover 1850-årene. Pressehistorien er altså lengre 

enn journalistikkhistorien, og journalistikk er utfra dette et særdeles moderne fenomen. 

Det finnes heller ingen formelle krav til hvem som kan utøve eller produsere 

journalistikk, som det for eksempel kan sies å være tilfelle med legestanden eller 

advokatstanden. Det skal dog nevnes at journalistene selv har bidratt til å bygge opp 

journalistikken som profesjon. Den har for eksempel også sin egen utdanning. Dette 

hindrer allikevel ikke at hvem som helst i utgangspunktet har legitim rett til å produsere 

journalistikk. Totalt sett kan en dermed argumentere for at journalistikk som fenomen i 

utgangspunktet kan forstås som noe grunnleggende frakoblet pressen, og dermed også 

som et selvstendig fenomen. Utøvelsen av journalistikk vil jo selvsagt, fra et hva man kan 

kalle kvalitetsperspektiv, være styrt av hvorvidt utøveren evner eller ønsker å følge den 

journalistiske ”bruksanvisningen”, som for eksempel å følge dens etiske krav, forholde 

seg til dens publikumsretting og krav om etterrettelighet mm.  

 

Fra et formelt ståsted vil det altså ikke være noe i veien for at andre aktører enn pressen 

kan benytte seg av journalistikken som kommunikasjonsform og verktøy. 

 

Med dette på plass; hvordan kan man forstå informantenes innholdsproduksjon som 

journalistikk? 
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Først og fremst kan man kalle informantenes innholdsproduksjon for journalistikk fordi 

den er preget av en tydelig redaksjonell kultur, som ikke bare er inspirert av pressens 

arbeidskultur, men som også har et gjennomgående profesjonelt, målrettet, 

planleggende og publikumsorientert preg – hvor særlig publikumsorienteringen står 

sentralt. Informantene ønsker også å være aktuelle og relevante (dog ikke sammenlignet 

med tradisjonell nyhetsaktualitet), og innholdsproduksjonen foregår i et kompetent og 

spesialisert miljø, som i økende grad fokuserer på mulighetene ved distribusjon i egne 

kanaler. De fremstår altså også som en virksomhet som er istand til å produsere 

journalistikk. Informantene er også tydelige på at innholdet deres skal etterstrebe 

faktabasert redelighet. Disse punktene om faktabasering og etterrettelighet er forøvrig 

et svært sentralt punkt for informantene: De er tydelige på at innholdet ikke består av 

tekster som blir funnet på i en lukket kontekst uten hensyn til mottaker. Her er det for 

eksempel grunnleggende at journalistikken ikke er basert på fiksjon. Dette kravet 

oppfylles ved at innholdsproduksjonen er rotet i seriøse rapporteringer om og fra 

aktuelle hendelser fra den til enhver tid rådende samfunnspolitiske dagsorden. 

Informantene benytter seg også av kilder i produksjonen av innhold, noe som styrker 

innholdets legitimitet. Her fremstår informantene som aktører som ser på seg selv som 

en del av samfunnet og som har reelle verdier å kommunisere til mottakere. 

 

Innholdet har heller ikke et selvpromoterende ”reklameperspektiv”, men heller et ikke-

kommersielt bruker- og mottakerperspektiv. I utgangspunktet kan dette kanskje forstås 

som noe selvmotsigende, all den tid informantene er klare på de kommersielle målene 

til innholdsproduksjonen. Dette skal også diskuteres senere. 

 

Informantene er likevel tydelige på at innholdsproduksjonen skal være basert på hva 

publikum vil oppfatte som interessant og leseverdig innhold. Her er informantene 

tydelige på at publikum ikke ønsker å konsumere reklamebasert innhold, samt at dette 

må forstås som en hovedårsak til hvorfor de ikke ønsker å la kommersielle og 

selvpromoterende aspekter være en tematikk i innholdet. Dette er blant annet 

Sparebank1 helt tydelige på, sammen med Coop Extra/REDINK og Storebrand.  
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Innholdsproduksjonen kan også sies å ha flere likheter med journalistikk i form av 

overføringen av yrkesmessige kulturelle aspekter, og ved at 

kommunikasjonsavdelingene totalt sett har en tydelig tilstedeværelse av journalistisk 

arbeidserfaring fra pressen. Innholdet blir også nærmest utelukkende originalprodusert, 

det vil si at det i svært liten eller ingen grad fremstår som et produkt av videreforedling 

av eksisterende tekster. 

 

Gjør dette at innholdet er journalistikk? 

 

Man kan på den annen side ganske enkelt ikke kalle innholdsproduksjonen til 

informantene for journalistikk fordi de i praksis ikke inntar en nøytral posisjon som 

formidlere, i den forstand at alle informantene er tydelige på at innholdet skal støtte opp 

om en forretningsstrategi, og at det slikt sett ikke finnes noen tilfeldighet i det de gjør. 

De er altså tydelige på at de formidler perspektiv og vinklinger som er fordelaktige for 

dem som avsendere. Dette gjør at innholdsproduksjonen kan tolkes utelukkende som et 

verktøy i organisasjonens strategiske kommunikasjon, som igjen kan sies å overprøve 

den nevnte publikumsorienteringen og mottakerfokuset til innholdet. Her kan man også 

argumentere for at informantene ikke har et nøytralt ståsted, noe som igjen uunngåelig 

vil farge innholdsproduksjonen på saksnivå – som igjen overprøver deres uttalte fokus 

på nøytralitet. 

 

Man kan også argumentere for at innholdsproduksjonen ikke kan kalles journalistikk 

fordi den fra et formelt ståsted ikke slutter seg til journalistetikkens formelle og 

praktiske institusjoner som f. eks. VVP eller redaktørplakaten. Her kan man igjen se 

trekk av at innholdsproduksjonen mangler mål om å opptre som en korrektiv nøytral 

middelpart, som igjen kan sies å være målene for hvordan pressen og journalistikken 

skal operere. Kommunikasjonsmandatene er altså forskjellige.  

 

Hvilken side skal man ende på? 

 

Hvordan skal man dermed forstå informantenes innholdsproduksjon når denne 

har klare trekk av å følge journalistikken og dens etiske prinsipper – selv om 

informantene også kan forstås som ikke-nøytrale aktører i utgangspunktet? 
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Kanskje kan man se dette slik: 

 

Om man forstår pressen og journalistikken som ubrytelige enheter vil man være 

nærmere å forstå informantenes innholdsproduksjon som kopier av journalistikk som 

vil kunne ”forvirre” lesere fordi den er nødt til å være ikke-nøytral. Om man derimot 

definerer journalistikk som et selvstendig fenomen som ikke er avhengig eller styrt av 

pressen vil man ha lettere for å kunne se på informantenes innhold som journalistikk. 

Dette åpner for å anerkjenne at journalistikken – som et tekstverktøy - kan tas i bruk av 

en ikke-nøytral aktør, og som ikke nødvendigvis har noe med pressen å gjøre.  

 

Dette reiser igjen et større spørsmål: Er det i dag fremdeles mulig å se at kun pressen 

kan benytte seg av ”ekte” journalistikk, mens alle andre aktører bør forstås som 

produsenter av uekte kopier av pressens journalistikk? Teoridelen har allerede sett at 

”hvem som helst” legitimt har rett til å bedrive journalistikk, og at pressen ikke har et 

samfunnsmonopol på journalistikk eller historiefortelling. Dette reiser selvsagt igjen 

spørsmål rundt hvordan man da kan vite om journalistikken fra forskjellige avsendere 

rapporterer faktabasert eller ikke, og dette kan man selvsagt i utgangspunktet ikke vite. 

 

Observasjonene fra denne studien viser allikevel at informantene oppfyller dette kravet. 

En måte å løse de nevnte spørsmålene på kan derfor være å undersøke selve 

produksjonen av journalistikken – uavhengig av avsender - for å se om denne følger 

journalistikkens krav. Denne vil enten måtte være rettet etter et profesjonelt, 

faktabasert, etterrettelig og publikumsorientert behov – eller ikke.  

 

Basert på hva som ble gjennomgått i analysedel 1.0 kan man si at studiens informanter i 

stor grad etterlever disse og flere andre sentrale journalistiske retningslinjer. Den viser 

også at informantene, kanskje paradoksalt nok, har klare insentiver for å følge disse 

sentrale journalistiske retningslinjene. Først og fremst er disse journalistikkens, 

tekstformens, evne til å henvende seg til et publikum. Formen er mottakerorientert. 

Siden den er mottakerorientert vil den også ha en større evne til å kunne fange 

publikums oppmerksomhet. Innholdsmessig har også journalistikken(?) til 

informantene vært fokusert på at den ikke skal fortelle om temaer som handler direkte 
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om avsenderen som aktør, men derimot være fokusert på å opptre som en nøytral 

formidler av stoff som kan gi en merverdi til mottakeren. Dette er igjen basert på 

informantenes erfaring rundt at skryt og reklame om seg selv ikke blir lest.  

 

Kan man dermed si at det er viktigere å ta hensyn til hvorvidt slike kjerneverdier er 

oppfylt i vurderingen av hvorvidt et innhold er journalistikk eller ei – og ikke først og 

fremst hvem som er avsenderen av innholdet? 

 

Et annet poeng her er at debatten fra Barlands undersøkelse om at lesere ikke ser 

forskjell på pressens journalistikk og kommersiell journalistikk, kanskje hviler på et slikt 

aktør- og avsender-perspektiv. Den tar for gitt at kun pressen kan produsere original og 

ekte journalistikk. Alle andre avsendere blir dermed sett på som produsenter av et 

grunnleggende uekte journalistisk produkt. Denne debatten skiller også mellom 

”kommersielt” og ”redaksjonelt” innhold. Observasjonene herfra viser at også andre 

aktører enn pressen kan etterleve pressens redaksjonelle kultur og virkemidler. Utfra 

dette kan en dermed også argumentere for at en debatt som skal handle om vurderingen 

av ”kommersielt” og ”redaksjonelt” innhold heller burde basere seg på om en avsender – 

uavhengig av dens posisjon – evner å produsere faktabasert innhold eller ei. Debatten 

undersøkelsen til Barland hviler på kan altså sies å ikke anerkjenne den allmenne retten 

som finnes til å utøve journalistikk, og dermed heller ikke at journalistikk kan sees på 

som et fortellerverktøy som i utgangspunktet ikke behøver å være låst til eksistens i 

pressen.   

 

La oss samtidig kalle en spade for en spade. Det finnes nok en del eksempler i dag på 

aktører som skriver journalistisk innhold som ikke følger de journalistiske prinsippene, 

og som er fiksjonsbasert. Informantene hinter da også om at de opplever dette fra andre 

aktører. Dette kan ikke kalles for journalistikk, men en etterligning, og det er viktig å 

sikre at lesere kan identifisere dette når de leser en tekst. Fiksjonsbasert innhold finnes 

det dog få eller ingen spor av hos denne studiens informanter; dette faktum tvinger frem 

både nye måter å forstå informantenes innhold på, og nye måter å forstå journalistikk 

på. Her kan man altså si at Barlands undersøkelse ikke identifiserer slik journalistikk 

som informantene står for, som en mulighet; en journalistikk som er basert på en ikke-

nøytral aktørs aktive vilje til å opptre og produsere nøytralt, faktabasert og etterrettelig 
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stoff. En slik journalistikk er det også vanskeligere å se som problematisk for en leser, 

for utbyttet av slik journalistikk vil være likt som utbyttet fra pressejournalistikk; det er 

faktabasert, publikumsorientert og opplysende. 

 

Hva med etikken? 
 

Man kan likevel argumentere for at informantene som kommersielle aktører kun har et 

kommersielt overordnet perspektiv med innholdet sitt. Det skal bidra til salg. Derfor kan 

man si at innholdet på et overordnet nivå, uavhengig av graden av faktaorientering og 

hvilke andre presselignende etiske verdier innholdsproduksjonen er styrt av, uansett 

må forstås som ferdigvinklet og med en kommersiell hensikt. Utelukker dette dermed at 

man kan forstå informantenes innholdsproduksjon og innhold som journalistikk?  

 

Det paradoksale perspektivet på dette er at man også kan identifisere kommersielle mål 

rundt den ordinære journalistikken. Her kan man fint argumentere for at denne er 

formet for å skulle selge og for å øke sjansen for at man som leser skal kjøpe en avis, og 

at den er vinklet for å maksimere sjansen for at innholdet skal bli lest. Følger man 

Chalaby, Bjerke, men også Barland92, vil alle disse bemerke at journalistikk er 

gjennomsyret av slik kommersiell påvirkning. En kan også overflateanalysere begrepet 

”partipresse”, og spørre seg: Er det fra et samfunnsperspektiv uproblematisk at en i 

utgangspunktet nøytral avis og presseaktør, som for eksempel Klassekampen, kan sies å 

fronte venstredreide syn og vinklinger i sin politiske journalistikk? Er dette forenlig med 

tanken om pressenøytralitet? Et diplomatisk svar kan være ”dette er det vanskelig å 

svare på”, men dette kan eksemplifisere at all journalistisk objektivitet og nøytralitet i 

realiteten vil være farget av avsenderen.  

 

Her kan en også bemerke at denne potensielle mangelen på reell nøytralitet og 

objektivitet hos pressen ikke påvirker pressejournalistikkens grunnleggende, allmenne 

etiske premisser: Pressejournalistikken skal være faktaorientert, etterrettelig og 

serviceinnstilt mot et publikum. Hvorfor skulle da mangelen på nøytralitet hos andre 

aktører enn pressen påvirke deres evne til å etterleve de samme verdiene? Man kan altså 

argumentere for at mangelen på en nøytral samfunnsposisjon ikke nødvendigvis vil 

                                                 
92 Barland, Journalistikk for markedet, 3-33, 235-281. 
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være avgjørende for en aktørs evne til å kunne etterleve sentrale journalistiske verdier. 

Og som det allerede har blitt nevnt: Det var jo journalistikken selv (med press fra ledere) 

som utviklet dens objektive diskurs – altså ble den ikke utviklet på bakgrunn av pressens 

nøytrale posisjon. Dette underbygger at hvorvidt en aktør har en nøytral posisjon som 

stoffavsender eller ei ikke nødvendigvis avgjør aktørens evne eller vilje til å kunne 

opptre som en nøytral stoffavsender. 

 

Spørsmålet dette reiser rundt etikk er hovedsakelig hvorvidt en bruker av journalistikk 

er i stand til – eller i hvilken grad denne har et insentiv for – å skulle forholde seg til 

journalistikkens etikk. Observasjoner fra denne studien kan argumentere for at etikken 

vil følge journalistikken uavhengig av bruker fordi journalistikken hovedsakelig 

eksisterer som et verktøy for publikumskommunikasjon. Med andre ord: Ønsker man å 

kommunisere mot et publikum har denne studien vist at man som aktør også vil ha noe 

å tape om man ikke ”oppfører seg” mot dette publikummet, enten i form av 

kommersielle tap fra forbrukere eller tap av anseelse hos samarbeidspartnere eller 

andre aktører. Akkurat som publikum kan sies å regulere og legitimere pressens 

journalistikk vil den også kunne regulere journalistikk fra andre aktører. Informantenes 

innhold – eller journalistikk – behøver legitimitet fra publikum på samme måte som 

pressens journalistikk.  

 

Dette kan igjen sees på som et bidrag til at man kan få et bedre og mer fruktbart 

perspektiv på vurderingen av journalistikk, og dens brukere, om man vurderer denne 

etter i hvilken grad avsender serverer fakta eller ei. Observasjonene har vist at studiens 

informanter serverer fakta. Den har også vist årsakene til dette, ved at publikum, 

samarbeidspartnere og andre samfunnsaktører vil kunne påføre dem store 

kommersielle tap om de skulle bli tatt i løgn eller bedrag.  

 

Skal man vurdere et tekstprodukt etter hvorvidt det følger journalistikkens 

retningslinjer eller ei vil man altså til slutt befinne seg ved et punkt hvor man må spørre 

seg hvorvidt teksten oppfyller slike krav, eller om innholdet og forankringen ikke finnes 

og teksten består av påfunn i en journalistisk drakt. Benytter man seg av en slik grense 

som skillelinje mellom journalistikk og ”allmenn meningsproduksjon” (eller ”reklame”) 

vil innholdet og innholdsproduksjonen til informantene kunne kalles for journalistikk. 
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Barlands definisjon av innholdsmarkedsføring 

 

Dekker Barlands definisjon av innholdsmarkedsføring en slik utvidet forståelse av 

journalistikk som fenomen?  

 

I korte trekk definerer Barland og Olsen innholdsmarkedsføring som reklame uten 

formkrav som skal bedrive salg mot sin målgruppe gjennom informasjon og 

tillitsbygging. Dette minner kanskje først og fremst om en sirkeldefinisjon av fenomenet, 

hvor innholdsmarkedsføring defineres som reklame fordi markedsføring er reklame, 

samt at det er reklame fordi innholdsmarkedsføringens endelige mål er salg. Å definere 

noe som reklame fordi det har som mål å skulle selge noe kan forhindre en utvidet 

forståelse av innholdsmarkedsføring som fenomen. At noe skal selge er relativt vanlig, 

og en kan også si at den ordinære journalistikken fra pressen er formet, utvalgt, spisset 

og vinklet for å skulle selge. Pressen blir ikke først og fremst forstått gjennom 

kommersielle briller, og kanskje forståelsen av innholdsmarkedsføringen heller ikke 

burde forstås slik. Her er det kanskje et manglende perspektiv ved definisjonene til 

Barland.  

 

Ut fra argumentasjonen i forrige delavsnitt kan innholdsmarkedsføring for eksempel 

også sees på som et uttrykk for nye aktørers ønske om å utforske 

kommunikasjonsformer og distribusjonsmuligheter mot eget publikum. Her motiverer 

for eksempel ikke Barlands definisjon av innholdsmarkedsføring til en videre 

undersøkelse av innholdsmarkedsføring som en rapporterende – eller journalistisk -  

aktivitet. Definisjonen mangler for eksempel et blikk på hvordan produksjonen av selve 

innholdet foregår. Hva finner man for eksempel om man vender blikket mot dette 

aspektet av innholdsmarkedsføringen?  

 

Uavhengig av det kommersielle formålet til innholdsmarkedsføringen bør det være av 

interesse å undersøke hvorvidt innholdet består av faktaorientert og etterrettelig 

saksgrunnlag, eller om innholdet er et resultat av rene påfunn av tekster. Med andre ord, 

fordi om en aktør man ikke historisk assosierer med journalistikk velger å kommunisere 

journalistisk betyr ikke dette at denne aktøren ikke evner å formidle en sann, 



 110 

interessant, leseverdig sak, som er produsert etter journalistiske verdier. Det er iallefall 

dette observasjonene fra denne studien viser. 

 

Forbrukere, eller publikum, er gjerne heller ikke interessert i å bli ”utsatt” for reklame, 

da reklame gjerne oppfattes som noe påtrengende og som et forsøk på overtalelse til å 

utføre handlinger en gjerne opprinnelig ikke ønsker å foreta. Således fremstiller kanskje 

Barland innholdsmarkedsføring, bade gjennom sin definisjon og i generelle termer, som 

et fenomen innen reklamesegmentet. Kan det derimot tenkes at innholdsmarkedsføring 

prøver å oppnå kommersielle gevinster gjennom god og faktaorientert rapportering av 

reelle saker, aktuell tematikk og hendelser på samme måte som pressen? 

  

Med andre ord: Er det på tide å ta innholdet i innholdsmarkedsføringen mer seriøst? Her 

minner Barland selv om virkningene av digitaliseringen og at dette har medført 

pressens tap av monopol på distribusjon av innhold, og dermed også på 

publikumskontakt. I forbindelse med definisjonen av innholdsmarkedsføring noterer 

også Barland og Olsen seg at ”journalistikken har ingen enerett på hvordan historier 

skrives, formidles og presenteres”, og som tidligere gjennomgått hevder også Bruns at 

det i et demokrati ikke finnes noen som har enerett på praktiseringen av journalistikk. I 

tillegg antyder Barland i sin nye bok om innholdsmarkedsføring at konflikten mellom 

journalistikk og innholdsmarkedsføring har rot i journalistikkens frykt for konkurranse 

fra nye publiserende aktører, ved at journalistikkens eksistensgrunnlag blir oppfattet 

som truet av ingen andre enn journalistene selv. Dette kan kanskje også være en 

medvirkende årsak til at pressefolk, som tidligere VG-redaktør Bernt Olufsen, kobler økt 

politisk uro i samfunnet med mangelen på – eller konkurransen om – journalistikk. 

 

Storebrand og pensjonssaken 

 

En kan også ta opp igjen Storebrands eksempel på deres redaksjonelle arbeid med 

pensjonssaken. Først og fremst viser eksempelet at kommunikasjonsavdelingen ”graver” 

etter informasjon for å forankre innholdet i et faktabasert grunnlag. I tillegg er sakens 

kjerne koblet til en aktuell samfunnshendelse i form av pensjonsreformen. Dermed kan 

man si at innholdet også søker aktualitet. Ser man nærmere på selve budskapet i saken 

kan man også argumentere for at det rent faktisk innehar en folkeopplysende funksjon 



 111 

ved at tematikken belyser at folks forventninger til egen pensjon muligens ikke stemmer 

overens med realitetene, og at dette kan få ugunstige konsekvenser. Saken bidrar 

dermed til å belyse et forhold ved folks privatøkonomi som de bør sette seg videre inn i. 

  

Et annet aspekt kan selvsagt være at innholdet må vurderes innen det kommersielle 

perspektivet som informantene er tydelige på at de arbeider innenfor. Her er 

Storebrands motiv for eksempel helt enkelt å få folk til å velge dem som foretrukket 

bank for pensjonssparing. Innholdet er her et produkt av en kommersiell intensjon med 

et tydelig kommersielt mål: Innholdet skal selge Storebrand. Dette er også informantene 

klare på. Dette aspektet er også, som det ble gjennomgått innledningsvis, selve 

grunnlaget innholdsproduksjonen som del av kommunikasjonsarbeidet hviler på. 

  

Samtidig kan man heller ikke overse de andre aspektene ved innholdet og 

arbeidsprosessen bak. Først og fremst er innholdet produsert av tidligere journalister 

som fremdeles er preget av journalistiske verdier (AA i Storebrand nevner dette 

spesifikt). Innholdet er også et resultat av et informasjonsgravende arbeid som bruker 

profesjonelle metoder og kilder for å kunne formidle det man kan kalle samfunnsviktig 

og sann informasjon. Selve undersøkelsen og svarene fremstår også som statistisk 

gyldige gjennom at selve undersøkelsen er utført av et kompetent eksternt analysebyrå. 

Totalt kan man dermed argumentere for at eksempelet til Storebrand viser en 

arbeidsprosess og et innhold som ikke bare ligner på journalistikk, men oppfyller de 

aller fleste krav til å kunne kalles et ordinært journalistisk arbeid. Hvis man dernest 

vender tilbake til undersøkelsen til Barland påstås det at leserne ikke klarer å se 

forskjell på journalistikk produsert av pressen eller fra annonsører. Kan dette faktum 

rett og slett bero på at sakene er produsert på nøyaktig samme måte, av kompetente 

journalister, og at det ikke er noen reell forskjell på dem? 

  

Dette eksempelet kan sies å vise en praksis på hvordan en annen aktør enn pressen i 

svært stor grad evner å bruke journalistikk som et kommunikasjonsverktøy, og som en 

form på innhold. 
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Eksempelet viser også at man kan argumentere for at slik journalistikk i seg selv ikke 

skiller seg fra ordinær journalistikk i pressen, og at dette igjen underbygger et syn på at 

innholdsproduksjonen til informantene kan kalles journalistikk. 

 

Publikumsmakt og innholdets kommersielle bindinger 

 

Dette delavsnittet skal se nærmere på hvordan man kan forstå informantenes 

kommersielle mål med innholdsproduksjonen. 

 

Observasjoner fra intervjumaterialet viser altså at informantene i tydelig grad er klar 

over de ulike effektene forskjellige former for innhold gir hos deres publikum. Her er 

informantene for eksempel tydelige på at selvorientert og selvpromoterende innhold 

ikke gir god respons. De er samtidig klare på at journalistisk basert innhold gir god 

respons og spredning, og at balansert innhold blir godt mottatt. Totalt sett viser altså 

informantene et bevisst og innarbeidet forhold til at innhold må produseres på 

mottakerens prinsipper.  

 

Det er på dette punktet man ser at informantenes ønsker om vinkling av innholdet, og 

ønsket om kommersielle vinkling, kan sies å tape for vinklingen informantene opplever 

at publikum ønsker. Det er altså på disse områdene at informantenes kommersielle mål 

med innholdet blir skvist i møtet med publikum. Her er informantene klare på at det 

ikke nytter å ta hensyn til sitt selvsentrerte perspektiv på saker de vil formidle – dersom 

dette perspektivet i utgangspunktet ikke er noe publikum vil ha eller finner interessant. 

Her er samtlige informanter klare på at denne ”konflikten” i stor grad overstyrer deres 

behov for å prate om seg selv, noe som igjen kan sies å overstyre hva slags vinkling 

innholdet blir gitt. Betyr dette at informantenes ønske om å formidle sine kommersielle 

vinklinger i realiteten taper mot de vinklinger på innholdet som publikum ønsker? 

 

Her kan en si at informantene har dannet en redaksjonell kultur for å klare å møte 

publikums behov, og for å profesjonalisere denne dialogen. Det betyr også at man må 

forstå innholdets kommersielle basis på en annen måte. Her gjør for eksempel ikke den 

redaksjonelle kulturen informantene uinteresserte i innholdets kommersielle rolle, men 

det tvinger informantene til å tenke nytt rundt hva det er som gir kommersielle 
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resultater . Kanskje man derfor må forstå dette slik: Informantene ønsker ikke å lage 

godt selgende innhold, men et godt innhold. Det er en essensiell forskjell på de to, og det 

er her tydelig at balansert, faktaorientert og publikumsrettet innhold selger aktøren 

kommersielt – fordi det er dette som vinner oppmerksomhet og dermed tilgang på – 

eller opprettholdelsen av - et publikum. 

 

For å forstå dette målet om oppmerksomhet kan en igjen vende tilbake til Goldhaber og 

hans tanker om ”attention economy”. For Goldhaber er altså oppmerksomhet det 

viktigste man kan eie i den digitale verden, fordi det er dette som gir synlighet. Her 

mener for eksempel Goldhaber også at oppmerksomhet er den nye valutaen fremfor den 

monetære, fordi det er stor konkurranse om oppmerksomhet i den digitale kanalen og 

fordi oppmerksomhet er en mangelvare.   

 

I denne sammenheng blir følgene av dette at (digital) informasjon som ikke blir viet 

oppmerksomhet i realiteten verdiløs fordi den er usynlig. Digitalt sett blir følgene av et 

slikt resonnement at en informasjonsprodusent må forholde seg til at dens informasjon 

må bli sett for å kunne ha en verdi, og at det er dette som overfører makt til 

konsumenten av informasjonen – eller i denne sammenheng publikum, fordi det er 

publikum selv som sitter med redigeringsmakten over sin egen oppmerksomhet og 

bestemmer hvor denne skal fordeles i sitt daglige konsum. I denne sammenheng må 

altså innhold gis synlighet for å kunne ha en kommersiell effekt.  

 

For å forstå digitalt innhold må en derfor spørre seg – hva er det publikum vil 

konsumere? Informantene er for eksempel klare på at publikum ikke ønsker å 

konsumere eller å bli utsatt for reklame og støyen fra denne. Dette viser seg også i den 

virkelige verden gjennom den siste tids store fall i avisenes inntekter fra digitale 

bannerannonser.93 Dette viser også at informantenes ønsker om å formidle egne 

perspektiv i realiteten taper om slike perspektiv ikke vinner oppmerksomhet hos 

publikum. Det er på disse områdene spesielt Coop Extra og Sparebank1 er klare på at 

brukeren og mottakeren er ”kongen” og sitter på makten i relasjonen dem imellom.  

 

                                                 
93 Johansen, Jensen, ”Dagspressens annonsefall øker”. 
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Analysedel 3.0 – Diskusjon av underspørsmål 2 

 

Analysedelen har til nå diskutert hvordan en kan forstå informantenes 

innholdsproduksjon og denne som en ny type journalistikk. Totalt sett kan en kanskje si 

at virkningene av digitaliseringen også er at pressen har tapt monopolet på bruken av 

journalistikk som tekst og kommunikasjonsform. Dette avsnittet skal se nærmere på 

tendensen om at flere samfunnsaktører enn pressen kan sies å bruke journalistikk som 

en form på kommunikasjonen deres. Hvorfor kan man se en slik utvikling, og hva kan 

dette si om mediebildet og mediesamfunnet idag? 

 

Resten av analysedelen fordyper seg i slike spørsmål gjennom problemstillingens 

underspørsmål nummer to: 

 

Utifra informantenes innholdsproduksjon – hvordan kan man forstå dagens 

mediefelt og informantene som aktører? 

 

Spørsmålet over er selvsagt svært stort, og favner et særdeles bredt samfunnsfelt. Det er 

likevel visse observasjoner fra informantene som kan bidra til å belyse spørsmålet.  

Forrige avsnitt forsøkte altså å vise at flere aktører enn pressen både kan og vil benytte 

seg av journalistikk som en kommunikasjonsform, og at journalistikk kan forstås som et 

selvstendig fenomen uavhengig av pressen, samt at aktører som i utgangspunktet ikke 

har en nøytral posisjon likevel kan ha insentiver for, og lykkes med, å formidle 

faktabasert og etterrettelig informasjon. Hovedspørsmålene dette avler blir dermed: 

 

Hvorfor skulle andre aktører enn pressen ville produsere journalistikk? Og hvordan kan 

man forstå at andre aktører enn pressen nå ”har et publikum”?  

 

Den digitale kanalen som publikumsåpner 

 

Studien har ikke drøftet eller redegjort for spesifikke sider ved den generelle 

fremveksten av digital teknologi og implikasjonene dette har hatt for medielandskapet, 

annet enn at studien innledningsvis viste at mediekonsumet og mediebruken i stadig 

større grad er blitt fordelt på nye plattformer og nye teknologier, noe som igjen har ført 



 115 

til endrede maktforhold. Avisenes inntektsfall kan sees som et eksempel på dette, 

informantenes bruk av egne kanaler er et eksempel på dette, som igjen kan sees i 

sammenheng med den generelt økende bruken av internett. I tillegg har vi sett hvordan 

Lundby og kolleger snakker om fenomen som ”mediatization” for å belyse ”medias” 

generelle spredning i samfunnet, og hvordan nye aktører i stadig større grad benytter 

seg av ”media” og dermed blir underlagt dets konvensjoner. Det er altså stadig flere 

mennesker og aktører som idag har muligheten til å kommunisere med hverandre via 

den digitale teknologien. Hvordan kan en forstå en slik utvikling på et overordnet nivå? 

Hva forteller egentlig dette? 

 

I teoridelen ble det for eksempel sett på hvordan den moderne journalistikken slo ut i 

full blomst ved starten av 1850-årene etter at kunnskapsskattene falt bort og samfunnet 

som helhet fikk mulighet til å kjøpe aviser. Her ble det altså åpnet et publikumsmarked. 

På samme måte kan en også si at den digitale utviklingen nå har gjort at alle 

samfunnsaktører, og for den saks skyld også privatpersoner, innehar de samme 

mulighetene til å kommunisere med hverandre. Hvem som helst kan – potensielt – nå 

hvem som helst. Kan en dermed si at merkevarer, organisasjoner og andre 

samfunnsaktører også har fått tilgang på et publikum? Her er det fristende å se denne 

totale veksten og tilgjengeliggjøringen av media som en nyåpning av et (digitalt) 

publikumsmarked.  

 

Dette perspektivet kan isåfall benyttes for å forklare hvorfor journalistikk finnes 

attraktivt for nye og utradisjonelle aktører. Som det tidligere ble vist kan journalistikk 

først og fremst sees på som en tekst- og kommunikasjonsform som er særlig formet for å 

nå et publikum og fange publikums oppmerksomhet. Hvis man tolker den digitale 

utviklingen som en nyåpning av et publikumsmarked kan journalistikkens egenskaper 

brukes som en forklaring på dens spredning: flere aktører enn før har mulighet til å 

kunne kommunisere mot et publikum, og dermed også behov for en 

kommunikasjonsform som kan hjelpe dem i kontakten med dette. Direkte 

publikumskommunikasjon krever altså en ny kommunikasjonsform. Dette kan nok 

engang kobles til tankene fra Goldhaber om ”attention economy”. Her kan en altså forstå 

at nye aktører benytter seg av det journalistiske verktøyet fordi journalistisk basert 

medieinnhold har en verdi gjennom dens evne til å fange publikums oppmerksomhet. I et 
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makroperspektiv kan man kanskje si at Goldhaber prøver å beskrive et nytt rammeverk 

for forståelsen av digital informasjonsproduksjon og –distribusjon.   

 

Kanskje er det gjennom dette perspektivet på digital publikumskonkurranse at man må 

forstå hvorfor tradisjonelle journalistiske verdier ser ut til å få fotfeste hos kommersielle 

aktører eller andre organisasjoner på tross av at disse primært ikke eksisterer for å 

drive informasjons- eller medievirksomhet. På dette punktet kan en også forstå deler av 

informantene som stadig mer spesialiserte enheter som er på vei til å utvikle seg til 

spesialister i en slik konkurranse om å vinne oppmerksomhet. Hvorvidt det er positivt at 

man kun serverer publikum hva publikum vil ha er selvsagt en annen diskusjon. Her er 

det for eksempel vanskelig å se for seg at informantene kan evne å opptre som en like 

korrigerende og nøytral middelpart som det pressen kan. Pressen kan altså i større grad 

kanskje legitimere en stoffproduksjon som ikke nødvendigvis er rotet i ønsker fra 

publikum men som det fra et samfunnsperspektiv likevel er viktig å få oppmerksomhet 

rundt.  

 

Det nye medieøkosystemet – nye sirkulasjonskriterier for innhold? 

 

Denne studien argumenterer altså for at man kan forstå journalistikk som et flytende og 

verdiskapende verktøy som får en særegen verdi gjennom bruk i den digitale kanal. En 

kan også se nærmere på informantenes, og spesielt Sparebank1, sine tanker om egne 

kanaler og ”det nye medieøkosystemet” for å kunne forstå dette nærmere. 

 

CB i Sparebank1 snakket tydelig om hvordan han anså dagens digitale medielandskap 

som et nytt økosystem bestående av flere kanaler med flere distribusjonsmuligheter, 

flere produsenter av innhold og et nytt samspill mellom disse og eksisterende 

pressekanaler. Dette perspektivet kan også sees på som et praktisk eksempel på 

hvordan en av informantene beskriver og opplever ”mediatization” i hverdagen. Som 

teoridelen viste fører ”mediatization” også med seg spredningen av en egen medielogikk 

brukerne av et medium må forholde seg til.  

 

Kan man dermed også argumentere for at alle deltakere og aktører i dette nye 

medieøkosystemet blir tvunget til å operere på grunnlag av samme brukskovensjoner? 
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Og fører dette til at alle brukere av samme digitale verktøy ”blir like”? En kan iallefall se 

for seg at aktører som i utgangspunktet er forskjellige, som f. eks. presse og en 

dagligvareaktør, gjennom bruk av et digitalt verktøy – eller egne kanaler – vil møte på 

samme mål og utfordringer. Alle vil for eksempel nå ut med sitt innhold i størst mulig 

grad, og alle jobber konstant med å finne ut av hvordan dette kan gjøres best mulig. En 

kan utifra dette argumentere for at det nye økosystemet består av fundamentalt ulike 

aktører rent organisatorisk og målmessig, altså fysisk, men som altså digitalt sett ender 

opp som ”like” grunnet de like operasjonsvilkårene som den digitale kanal setter for alle 

(forskjellige) brukere. 

 

Kan dette dermed tenkes å påvirke innholdet som produseres? Kan man for eksempel 

identifisere nye digitale ”nyhetsverdier” eller innholdskriterier for digitalt stoff, som en 

ekvivalent til f. eks. Sigurd Allerns94 tanker om nyhetsverdier? Eller kanskje dette kan 

kalles digitale sirkulasjonskriterier for innhold? 

 

Det er ikke mange observasjoner fra materialet som kan brukes til å besvare dette. Men  

observasjonene viste for eksempel at informantene er opptatte av å tilby en form for 

bruksnytteverdi til leseren, eller at innholdet skal belyse et dypere aspekt ved en 

hendelse eller et fenomen. De ønsker også å lage innhold som skal underholde. Dette er 

kanskje ikke godt nok grunnlag for å kunne hevde at disse tre kategoriene er nye 

”digitale innholdsverdier”, men informantenes fokus på disse viser allikevel at disse 

fremstår som viktige parametere for å kunne lykkes med å gi innholdet oppmerksomhet 

– så lenge de ifølge informantene forholder seg til publikumsmakten. 

 

Publikumsmakten som informantene henviser til kan også illustreres i tall. Storebrand 

står for eksempel oppført med over 1,9 millioner kunder. Storebrand har altså via egne 

kanaler en enkel og formalisert mulighet til å kunne kommunisere mot en mengde 

mennesker selv NRK med svært sjeldne mellomrom klarer å matche. NRKs høyeste 

seertall oppstår for eksempel rundt større og sjeldnere idrettsarrangementer som VM 

på ski eller OL, eller ved kulturarrangement som Eurovision Song Contest. Storebrand 

kan nå slike tall på en daglig basis. Dette illustrerer ikke bare informantenes digitale 

                                                 
94 Allern, Nyhetsverdier. 
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rekkevidde, men også at man kanskje må endre oppfatning av informantene som 

medieaktører og se rollen til slike aktører i et nytt lys. Hvis en tankeleker videre rundt 

dette – hvorfor skal OL sendes på NRK? Kan ikke OL sendes av sin egen organisasjon via 

egne kanaler? Dette finnes det ikke svar på, men rekkevidden og mulighetene er like for 

dem begge.  

 

Er informantene nye presseaktører? 

 

Selv om informantene kan sies å produsere journalistikk vil det være vanskelig å se dem 

som nye presseaktører. En kan kanskje heller si at enhver aktør som bruker egne 

kanaler og deltar i kampen om oppmerksomhet i det nye medie-økosystemet møtes av 

et sett med like muligheter og like utfordringer. Om man derfor skal sammenligne 

informantene og pressen gjennom deres bruk av egne kanaler vil man i større grad 

kunne argumentere for at disse dermed har de samme målene og utfordringene. Når 

man samtidig ser at flere og flere flytter fokus til digital tilstedeværelse, oppstår det økt 

konkurranse om å nå ut med sin informasjon. 

 

Kan en her snakke om en digital egalisering? Denne potensielle egaliseringen betyr for 

eksempel at man som person eller organisasjon ikke lenger trenger å kjempe om 

muligheten for tilstedeværelse i en kanal – denne muligheten er allerede tildelt enhver. 

Resultatet av dette blir at innhold må kjempe mot annet innhold for å bli synlig i kanalen 

og for å nå frem til publikum. Her fremstår for eksempel presset rundt å kunne gi 

publikum det de ønsker å lese som dette medieøkosystemets nyre, ved at alt stoff som 

ikke blir viet oppmerksomhet etterhvert vil filtreres fra strømmingen og forsvinne. 

 

Totalt sett kan en kanskje også se på informantenes tanker om seg selv som mediehus 

som en profesjonaliserende motreaksjon til kravene den digitale kanalen stiller for å 

lykkes. På dette området fremstår ikke lengre informantene ”som seg selv” når de 

arbeider med innholdsproduksjon, men som spesialiserte kommunikasjonsenheter som 

blir stadig bedre i kampen om å kommunisere mot publikum for å vinne deres 

oppmerksomhet. Deres størrelse, og betydelige evne til å lykkes med dette, og deres på 

noen områder allerede nærmest formaliserte samarbeid med pressen om 
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innholdsproduksjon og distribusjon, betyr at aktører som informantene tvinger seg frem 

til å bli stadig mer betydelige aktører på mediefeltet.  

 

Igjen kan det være interessant å sammenligne dette med pressens sentrale 

samfunnsoppgaver. Her ble det tidligere gjennomgått at Louis W. Hodges identifiserer 

fire primærområder for pressen. Det vil være vanskelig å se for seg at informantene skal 

kunne bære en rolle som en overvåker av politisk makt. Utifra hvordan de arbeider med 

innholdsproduksjon, utstrekningen til denne, og hva slags tematikk og parametere 

innholdsproduksjonen rettes av, kan en allikevel argumentere for at de kan fylle andre 

oppgaver, som ”undervisere”, ”oppslagstavle” eller ”kulturformidlere”. Innholdet til 

informantene er for eksempel tydelig rettet mot å informere eller undervise på et 

faktabasert grunnlag. Informantene har også gjennom egne kanaler muligheten til selv å 

opptre som en oppslagstavle, og trenger ikke benytte eksterne aktører for formidlingen 

av trivialiteter som åpningstider eller andre kunngjøringer. Satt på spissen kan man 

kanskje si at det i et digitalt perspektiv i det hele tatt er vanskelig å se for seg hvordan 

aktører skulle trenge andre enn seg selv til å fungere som oppslagstavle mot publikum. 

Mest sannsynlig vet publikum idag hvor man finner informasjon om bibliotekets 

åpningstider, og det er først og fremst hos bibliotekets nettsider.  

 

Innholdet og informantene kan også sies å ha trekk av å være ”kulturformidlere” – i den 

forstand at innholdet deres har en underholdningsverdi eller andre trekk som ikke 

baserer seg på umiddelbar aktualitet. Her kan en også, i et frigjort digitalt perspektiv, 

enkelt kunne se for seg at for eksempel bibliotekene kunne produsere 

litteraturanmeldelser eller annet lignende stoff, og slikt sett gå i direkte konkurranse 

med pressen på området. Dette må, igjen, ikke forstås som at bibliotekene skulle ville 

konkurrere med pressen på pressens premisser, men se dette som en mulighet for å 

kunne vinne oppmerksomhet om sin tilstedeværelse, noe som igjen kunne føre til økt 

besøk og aktivitet på bibliotekene. Pressen har i dag mindre fokus på litteratur generelt, 

kanskje ikke fordi publikum ikke ønsker slikt stoff, men som et resultat av kommersielle 

kutt. Her er det altså et tomrom hos publikum på konsum av stoff som foreløpig er 

underprodusert. I dette perspektivet kan for eksempel bibliotekene fylle en slik rolle. De 

vil for eksempel kunne sitte på solide fagressurser som kan skrive kredible anmeldelser, 

eller på annet vis være koblet til et nettverk som kunne formidle kulturhistorier. 
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Akkurat som informantene har skissert det her, så ville også en slik aktivitet blitt 

forankret i helt andre økonomiske rammer enn det pressen idag har. På samme vis kan 

en for eksempel se for seg at en dagligvareaktør som Coop Extra kan overta – eller gå i 

konkurranse med – f. eks. dagspressens stoff om mat, oppskrifter og andre 

handelsrelaterte tema . En kan til og med argumentere for at dette allerede er igang 

utifra fra hva Coop Extra forteller at innholdet deres handler om. 

 

Andre eksempel på dette er f. eks. at en sportsaktør som G-sport eller andre merkevarer 

kan skrive sportsreferater eller komme med enkle kunngjøringer. I det lengste 

perspektivet kan NHO og LO overta som produsenter av politisk informasjon, i ånden 

etter hvordan det før-journalistiske presselandskapet så ut med forskjellige 

avisprodukter som rene talerør for bestemte samfunnsklasser. Slikt sett kan ikke 

kommersielle merkevarer ha en nærliggende grunn til å overta politiske funksjoner, 

men derimot aktører som NHO, LO, Virke eller andre fagpolitiske interesseaktører. Man 

kan derfor si at informantene idag fremstår som både samarbeidspartnere med og 

konkurrenter til pressen.  

 

La oss avslutte med et ironisk blikk på journalistikk som pressens fremste verktøy:  

 

Man kan altså si at det vil være vanskelig å se at pressen skulle ha andre konkurrenter 

enn seg selv i jobben med å forvalte politisk maktovervåkning. Ifølge Chalaby skapte 

journalistikken et grunnleggende skifte i offentlig diskurs, hvor f. eks. politikk som tema 

ble fortrengt til fordel for trivia og underholdning. Dette betyr at journalistikken som 

diskurs grunnleggende sett består av en sterkt depolitisert tematisk retning. Dette gjør 

at man paradoksalt nok kan argumentere for at journalistikken i sin natur, om man 

forfølger dette synet til Chalaby om diskurs, grunnleggende sett ikke egner seg for å 

kunne levere dypere utgreiinger om politiske og samfunnsorienterte spørsmål. Dette 

gjør at man også legitimt kan argumentere for at pressen bruker et redskap i arbeidet 

med politisk overvåkning som ikke passer til en slik oppgave.  

 

Det er kanskje ikke så farlig om pressen får konkurranse likevel?  
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Kap. 8: Konklusjon og oppsummering 

 

Alle observasjonene fra innholdsproduksjonen har på sitt vis sin egen signifikans. Det 

skal allikevel her gjøres en prioritering og et utvalg av de mest interessante 

observasjonene fra gjennomgangen. 

 

Ifølge Chalaby må journalistikk primært forstås som faktabaserte tekster laget av og for 

å skulle konkurrere om oppmerksomhet på et marked. Journalistikk som diskursivt 

fenomen oppstod altså ikke ifølge Chalaby før markedet la til rette for det. Det viktigste 

her er ikke tanken om at journalistikk kun er tekster formulert etter en markedsretting, 

men å peke på at markeds- og publikumsorienteringen er sentrale element i hvordan 

man må forstå journalistiske tekster i forhold til andre typer offentlige eller 

populærkulturelle tekster. Denne publikumsorienteringen er også et sentralt element i 

aktiviteten til informantene. 

 

På samme måte som at frafallet av kunnskapsskattene åpnet opp et større 

publikumsmarked for avis- og presseprodukter, har moderne digitale 

distribusjonsmuligheter også åpnet opp tilgangen på et publikumsmarked for alle. Kort 

sagt, hvem som helst kan nå hvem som helst. Hva betyr denne tilgjengeliggjøringen av et 

publikumsmarked for merkevarene? Her har flere observasjoner belyst at det er 

informantenes deltakelse på publikumsmarkedet som gjør at de ender opp med en 

forpliktelse til å forholde seg til mange av de mest sentrale journalistiske aspektene i sin 

medieinnholdsproduksjon, som for eksempel publikumsorientering, faktabasert 

etterrettelighet, etisk fokus og bruk av kilder som stoff-legitimerende element. 

 

Ut fra teoridelen har denne studien tatt med seg at det kan argumenteres for at 

medielandskapet idag, og kanskje samfunnet som helhet, må forstås på basis av at alle 

dens institusjoner og aktører har et krav om og et behov for å skulle kommunisere, og 

med det også et ønske om å vinne innflytelse og dermed konkurrere med hverandre om 

å vinne publikums oppmerksomhet. Her er det denne studiens perspektiv at 

journalistikken primært må forstås som et fortellerverktøy, ut fra bakgrunnen og måten 

den utviklet seg på, og at journalistikk må forstås som særskilt viktig i en slik 

konkurranse. Her kan journalistikkens særegne egenskaper i å kunne vinne 
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oppmerksomhet på et publikumsmarked forstås som årsaken til at journalistikk tas i 

bruk av flere og nye aktører. 

 

Disse tankene har så ledet til å stille spørsmålet: Gir det idag mening at det kun er 

pressen og deres journalistikk som har insentiv for å skulle følge en norm rundt 

faktabasert etterrettelighet i kommuniserende stoffproduksjon? Med andre ord: Kan det 

i dag være slik at kommersielle aktører ser en verdi i å fristille seg fra kommersielle 

idealer og kunne produsere tekster som etterlever tradisjonelle journalistiske idealer? 

Utfra observasjonene i denne studien er svaret på dette ”ja”, fordi innholdsprodusenter 

på et overordnet nivå kan forståes som avhengige av å vinne oppmerksomhet hos 

publikum for at innholdet deres skal få en kommersiell effekt. Den kommersielle 

effekten til et innhold ligger derfor i innholdet selv, og kommer først til syne gjennom 

innholdets evne til å bli lest. En kan her forstå kommersiell effekt parallelt med 

oppmerksomhetseffekt.  

 

Det overordnede perspektivet på informantene og deres arbeid med innhold blir 

dermed at de i praksis fremstår som konkurrenter av presse og andre aktører på 

mediefeltet i kampen om oppmerksomhet på det digitale publikumsmarkedet. Dette bidrar 

til å skape et helt annet dynamisk medieøkosystem enn tidligere, hvor journalistikk som 

fenomen og tekstform sprer seg til nye aktører, som også lykkes med å oppfylle 

journalistikkens brukskriterier. Den tradisjonelle pressen og dens journalistikk kan 

dermed sies å oppleve reell konkurranse som informasjonsprodusent. 

 

Teorien en kan utvikle basert på dette blir dermed at ”journalistisk basert 

kommunikasjon vil optimalisere en avsenders evne til å vinne oppmerksomhet fra 

mottaker (publikum)”. Det kan utifra et slikt perspektiv identifiseres et tydelig formål 

med at bedrifter skal kommunisere journalistisk, nemlig den om å vinne 

oppmerksomhet fra publikum.  

 

Hvis man forstår dagens medielandskap i et perspektiv av Goldhabers tanker om 

oppmerksomhetsøkonomi, så vil alle brukere av det journalistiske verktøyet møte på 

den samme horisonten, nemlig at publikum skal serves et produkt som det skal ha lyst 

til å konsumere. Derfor må innholdet være innrettet etter et tydelig faktaorientert og 
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etterrettelig landskap for å få legitimitet hos publikum. Journalistikken perspektiveres 

og vinkles likevel etter kommersielle rammer. Her kan man argumentere for at både 

pressen og merkevaren, eller andre aktører, møter seg selv i døren, for de er begge nødt 

til å ta kommersielle hensyn, som igjen vil farge både utvalg av saker og sakene selv. 

Dette må allikevel ikke forveksles med et fravær av faktaorientering og etterrettelighet. 

 

Hvis det er publikum selv som eier makten over fordelingen av sin oppmerksomhet, og 

dagens digitale informasjonsprodusenter er avhengig av å vinne denne, gjør dette at 

man må forstå konsum og produksjon av medieinnhold på nye premisser. Et av disse 

kan være at konsum av medieinnhold er del av en aktiv utvelgelsesprosess som 

publikum foretar, og at denne utvalgsprosessen består av et sett av hva man kan kalle 

utvalgskriterier. Forstått på en annen måte vil man kunne identifisere et sett av digitale 

utvalgskriterier for innhold, etter malen av hvordan Allern har beskrevet kriterier for 

utvalg av journalistiske nyheter i pressen. Observasjoner fra denne studien kan tyde på 

at slike nye digitale utvalgskriterier for innhold dreier seg om å tilby publikum en 

merverdi ved konsumering av innhold som for eksempel praktisk bruksnytte, 

underholdning eller dybdeinformasjon.  

 

Det er altså essensielt å forstå kampen om publikums oppmerksomhet for å kunne 

forstå innholdsproduksjonen i dagens digitale medielandskap. 

 

Hvorvidt informantene er klar over slik tenkning skal være usagt.  

 

I dette perspektivet kan det også identifiseres et manglende fokus i debatten om for 

eksempel innholdsmarkedsføring. Debatten mangler for eksempel et fokus på om 

innhold (tekst) er et resultat av en tekstforfattelse, basert på påfunn og fiksjon, uten rot i 

annet enn teorier om hva som selger – eller om teksten er basert på et minimum av 

seriøs rapportering om et reelt forhold eller fenomen. Her finnes det en prinsipielt svært 

viktig forskjell; ”catchy” tekster basert på markedsføringens påvirkningsteorier må 

nødvendigvis være noe annet enn en tekst som ganske enkelt rapporterer om et reelt 

fenomen – uavhengig av avsender. Førstnevnte er et påfunn produsert utelukkende i et 

salgsperspektiv. Sistnevnte har uunngåelig en grad av sannhet i seg, med et minimum av 

hensikt om å ville opplyse om noe. Journalistikk er ikke basert på fiksjon, og dette 



 124 

fiksjonselementet er f. eks. ikke tilstede i Barlands definisjon av hva 

innholdsmarkedsføring er.  

 

Det er også i dette perspektivet en kan se at informantenes innholdsproduksjon har 

tydelige journalistiske trekk. Om disse journalistiske trekkene totalt sett kvalifiserer til å 

kunne kalle innholdet for journalistikk er ikke nødvendigvis viktig å svare på i seg selv, 

for det vil også avhenge av hvordan man forstår journalistikk som fenomen og hvorvidt 

dette kan forstås som frakoblet fra eksistens i pressen. Denne studien argumenterer for 

at dette er mulig, som forsøkt vist gjennom teoridelen og analysen. Analysen har også 

forsøkt å argumentere for at hvorvidt et medieinnhold skal kunne kalles for 

journalistikk eller ei først og fremst bør avgjøres ut fra produsentens insentiver for, og 

ønsker om, å formidle faktabasert og etterrettelig informasjon. En kan i motsatt fall for 

eksempel tenke seg at tekst kan finnes på, at det kan fremstilles som faktaorientert uten 

å være det, og at usann tekst kan gis en journalistisk drakt. Dette vil dermed ikke være 

journalistikk. 

  

En kan igjen vende tilbake til Barlands undersøkelse som viser at lesere ikke ser 

forskjell på ”journalistikk” og ”reklame”: Kan det tenkes at det er fordi det ikke er en 

forskjell her? 

  

Ut fra dette scenariet kan pressen ha best fremtidsutsikter om den velger å fokusere på å 

produsere innhold i kontekst av deres uangripelige posisjon som maktkritisk og 

uavhengig samfunnsaktør, fremfor å produsere stoff som andre medie- og 

innholdsprodusenter nå muligens kan vise seg som bedre og mer spesialiserte til, som 

for eksempel forbrukerstoff om mat, økonomi, sport eller annet ikke-politisk stoff. 
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Videre forskning 
 

Observasjonene rundt informantenes syn på seg selv som mediehus har ikke fått god 

nok plass i denne studien. Når denne studien fullføres og trykkes er siste nytt på dette 

feltet at Rema 1000 trekker seg fra samarbeidet med VG for å satse for fullt med å bygge 

egne kanaler og seg selv som et mediehus.95 Dette fenomenet fortjener all den 

oppmerksomhet det kan få, og bør også undersøkes i perspektiv av at medielandskapet 

idag eksisterer som et økosystem hvor det finnes et samarbeid mellom ulike aktører i 

produksjonen og distribusjonen av innhold. Det bør også sees nærmere på hva slags 

etikk som dominerer i disse mediehusene. Økosystem-tanken bør også undersøkes 

nærmere. 

 

Pressen selv har heller ikke fått god nok plass i denne studien. Det burde forskes 

nærmere på hvordan pressen nå og fremover utnytter digitale muligheter og hvordan de 

ser sin fremtidige rolle i et nytt medieøkosystem, og hvordan de forsøker å bygge sine 

egne kanaler, og ev. hva det er som inspirerer dem i dette arbeidet. Hvordan pressen 

angriper dette feltet vil kunne ha stor betydning for posisjonen deres i økosystemet 

fremover. Fra et samfunnsperspektiv vil dette også være et felt det vil være essensielt å 

kunne forstå mer om. 

 

Resepsjonsstudier av publikum vil også kunne fortelle mer om f. eks. ”innholdskriterier” 

og gi flere perspektiver på makten publikum besitter til selv å velge konsum av innhold.  

Dette kan også være spesielt fruktbart å se i sammenheng med hva slags innhold og 

hvilke redaksjonelle behov som i fremtiden kan bli forvaltet av nye aktører, som for 

eksempel merkevarene.  

                                                 
95 Michalsen, ”Rema 1000 avslutter samarbeidet med VG”. 
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Vedlegg 
 

 

Vedlegg 1: Eksempel Intervjuguide, Coop Extra 

 

Forberedelse Intervju Ica: 

 

Problemstilling 

 

- Hvordan arbeider presserommene/kommunikasjonsavdelingen til selskaper i det 

private næringsliv i dag med å planlegge, produsere og distribuere egenprodusert 

nyhets- og medieinnhold? 

 

Understøttende sentrale forskningsspørsmål til problemstillingen er: 

  

   -  Hvordan promoterer selskapene selv sitt nyhetsinnhold?  

   -  Hvordan opplever selskapene selv at de er avhengig av 

pressen som  distribusjonskanal for sitt nyhetsinnhold?  

   -  Hva slags nyhetskriterier arbeider 

kommunikasjonsavdelingen etter?  

   -  Hva slags feedback fra publikum får selskapene på sitt 

nyhetsinnhold?  

 

 

 

Kan du si litt formalia om Coop/ICA? 

 

Kan du si litt om kommunikasjonsavdelingen/kommunikasjonsarbeidet/filosofi her? 

 

Kan du si litt hvordan dere jobber? Hva som er målene deres med 

kommunikasjonsarbeidet deres? 
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Kan du si litt om hva slags utgående kanal som er viktigst for dere i 

kommunikasjonsarbeidet? Hvorfor? 

 

Kan du si litt om hva slags nyhets- eller annet stoff dere produserer på 

kommunikasjonsavdelingen? Hva er tankene bak dette? 

 

Kan du si litt om hva dere får hjelp til av eksterne aktører vs det dere produserer selv? 

 

Kan du si litt om etiske retningslinjer for stoffproduksjonen? Hvor bevisste er dere i å 

balansere stoffet dere produserer? 

 

Kan du si litt om arbeidsrutiner for innholdsproduksjonen deres? Hvordan ser dere selv 

på måten dere opererer på? Faste møter etc. Hva er formålet med møtene? 

 

Kan du si litt mer om den kreative prosessen med å meisle ut saker og innhold til 

kanalene deres? Hva skal til for at en sak blir en sak? 

 

Kan du si litt om hvordan kommunikasjonsavdelingen deres er organisert? Videre om 

struktur/møter etc.  

 

Native – skjult journalistikk -   

Kan du si litt om på hvilken måte den tradisjonelle presse/mediakanalen er viktig for 

dere? Altså – hvordan verdsetter du omtale i andre uavhengige redaksjonelle medier 

opp mot omtale som er selv-initiert i egne og eide kanaler? 

 

Kan du si litt om hvordan Coop forholder seg til andre medieaktører? Ser dere på media 

som noe farlig, som en mulighet, etc. 

 

Kan du si litt om hva slags feedback dere får fra publikum på stoffet deres? Hva gjør dere 

med feedbacket? 

 

Kan du si litt om i hvilken grad dere kan sies å operere som et ”mediehus” i 

kommunikasjonsarbeidet deres? 
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Vedlegg 2: Kopi av transskribert intervju, Coop Extra 

  

Transskripsjon Andreas Gjøsund, Coop/Extra 

 

Innledningsvis diskuteres oppgavens tittel og mål, samt at jeg informerer om 

tanker jeg til nå har gjort meg. Tanker om ”næringslivet som mediehus” tas opp i 

dialogen, noe som setter i gang intervjuet med AG`s tilsvar: 

 

AG: 

 

Jeg er jo den eneste som har gått ut og definert oss som et mediehus. Så det er jo et godt 

utgangspunkt. 

 

TB: 

 

Det er jo veldig spennende. 

 

AG: 

 

Ehm. Jeg kan ta en bakgrunnsinformasjon først, så du skjønner hvilken reise man har 

vært gjennom.  

 

Dette her har jo fått ekstremt mye oppmerksomhet da. Jeg tror det er det sjette 

intervjuet jeg har hatt på samme tema, fra to andre masterstudenter og så er det veldig 

mange byråer – som lurer på hvordan man tenker på andre siden av bordet, i forhold til 

den tankegangen der. Jeg har vært hos Storebrand og fortalt om hele opplegget, så har 

jeg vært i mediebyråer, både IUM og hele Starcom, så har jeg vært på diverse 

konferanser, som for eksempel alle Content Marketing konferanser har jeg vært på, 

holdt innlegg eller sittet i paneldebatten. Så, jeg, jeg tror jeg skal greie dette intervjuet. 

 

Men det har vært enorm interesse da, noe som også viser at det her er noe som de fleste 

bedrifter har en ambisjon – om å gå i denne retningen da. Og mediehus-tankegangen er 

jo veldig interessant i seg selv da. Eh, ja. 
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Jeg bare begynner litt sånn bakgrunnen for hvorfor det har blitt som det er, så får du 

bare stoppe meg. Ja, ehm, jeg har jobbet med markedsføring i alle dagligvarekjeder i 

Norge, eller alle profilhus i Norge. Ehm, jeg begynte i Lidl, jeg var fem år i Lidl, så var jeg 

så vidt innom Rema, så var jeg i Norgesgruppen, og så var jeg i Ica, der var jeg bare i ett 

år, litt over et år.  

 

TB: 

 

Er Ica lagt ned nå? 

 

AG: 

 

Ica driver og legges ned nå. Eh, butikkene konverteres til Coop-butikker. Så nå jobber jeg 

med Extra-konseptet.  

 

Og så har jeg jobbet i Coop. Så jeg har vært innom hele rekken da, og markedsføring har 

vært det jeg har holdt på med hele tiden. Eh, og, utgangspunktet mitt før jeg startet i ICA 

var at jeg egentlig ønsket å slutte å jobbe med markedsføring. Jeg syntes det var gørr 

kjedelig. Veldig forenklet sagt så er det sånn når du jobber med reklame i dagligvare så 

lager du en brief, som du sender til et byrå, byrået lager kreativt uttak, mediebyrået tar 

kanalstrategien. Og det gjør du om og om igjen, og i dagligvare er det det samme tingene 

som går om og om igjen, når det er sommer snakker vi grill, høsten da er det skolestart 

og så kommer lam, jul snakker du om ribba, og sånn går året om og om igjen.  

 

Så det begynte jeg å bli ganske lei av å jobbe med. Og så så jeg jo den digitale utviklingen 

som kom. Eh, og, jeg følte at jeg ikke hang med i det hele tatt. Så jeg tenkte at enten nå så 

må jeg bare sette meg ordentlig inn i det her, eller så må jeg finne på noe nytt å gjøre.  

 

Så da begynte jeg å lese mye, det var før content marketing slo ordentlig an i norge, nå 

snakkes det jo knapt om annet i Kampanje og på konferanser. Så det er jo veldig i tiden 

nå, men dette var rett før det. Og da fikk jeg, da gikk sjefen fra Norgesgruppen over til 

ICA, så ville hun ha med meg til ICA. Og jeg sa greit, jeg kan være med, men da skal jeg ha 



 136 

frie tøyler til å gjøre hva jeg vil med markedsføringsbudsjettet. Og fullt mandat. Og det 

fikk jeg, og da var tankegangen min å lage et mediehus. Og mye av grunnen til det var jo 

at ICA, som var den minste aktøren i dagligvaremarkedet, også hadde det minste 

markedsføringsbudsjettet, og med det lille markedsføringsbudsjettet så har du vansker 

med å nå gjennom støyen fra de andre dagligvarekjedene og spesielt når du går inn på 

nøyaktig samme tidspunkter hele året. Så opprinnelig plan var en ”always on”-strategi 

og at vi skulle bygge opp egne kanaler. For vi hadde jo ikke råd til å kjøpe andre kanaler, 

så derfor måtte vi bygge opp våre egne, så det var sånn det begynte. 

 

TB: 

 

Veldig spennende. Akkurat der når du sier ”mediehus” – hva legger du i det? 

 

AG: 

 

Eh, mediehus har det blitt underveis, det var ikke tenkt som et mediehus i første 

omgang, i første omgang var det tenkt som å bygge opp egne kanaler som vi skulle 

distribuere vårt innhold i. Ehm, mediehus for meg, da legger jeg i det at det er en 

business-modell i bunn, som på sikt skal være positiv i form av at det er inntekter inn i 

mediehuset. Og så må det jo være en viss størrelse for at det skal kunne kalles et 

mediehus, men det er jo en definisjonssak såklart. Menne, det er jo en inntekts, det er 

både inntekter og utgifter, men det vi har gjort nå er jo å ha bygd opp hele marketing-

avdelingen, er bygd opp til å skulle tenke som et mediehus, det var hele min tankegang. 

Men vi skulle ikke tenke som en markedsavdeling, vi skulle tenke som et mediehus. Som 

et hvilket som helst annet mediehus.  

 

Eh. Og da går det veldig mye på hvordan får vi trafikk inn i mediehuset vårt. Det 

begynner jo med at først må du ha godt innhold, i forhold til at du må jo ha så godt 

innhold at folk er villig til å oppsøke det. Men det holder ikke det heller, for det hjelper 

ikke å ha godt innhold hvis ingen finner det. Så derfor så er også en kanalstrategi i bunn 

der, en trafikkstrategi, som er ekstremt viktig da.  
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Men vi starta i hvert fall med det her, og … etter hvert så kom vi jo fort inn på tanken om 

at dette må jo bli en attraktiv annonsekanal for leverandørene våres. Så lenge vi har folk 

inne i vårt mediehus – på en dagligvarekjedes nettside – så er det jo attraktivt for en 

leverandør å annonsere der, og det er mer attraktivt og annonsere hos oss enn hos VG, 

så da vil vi ha tak i pengene til leverandørene som de vanligvis brukte i markedsføring, 

og at de heller skulle investere hos oss og grunnen til at de skulle gjøre det er at det er 

kortere vei til butikk fra vår nettside enn det er hos VG, og en annen grunn er at det er 

mer relevant innhold for dagligvarekjøp på en dagligvares nettside, så du annonserer da 

i et mer relevant innholdsunivers.  

 

Så det er jo også litt av tanken av at vi har valgt å kalle det mediehus, og da var jo første, 

vi hadde satt opp noen mål når vi startet dette her, vi skulle ha 400 000 brukere i 

måneden innen 2015. Når vi gikk live i januar så oppjusterte jeg målet til en million 

brukere i måneden, pluss at vi skulle være selvfinansiert innen 2015. Selvfinansiert og 

en million brukere innen 2015. I april så runda vi 1,2 millioner. Så på tre måneder hadde 

vi gått over målsetningen våres.  

 

Så det gikk mye fortere enn det vi trodde, og mye av årsaken til dette er at vi tenker som 

et mediehus rett og slett, vi har ikke det kommersielle utgangspunktet når vi lager 

innhold. Det er der alle trår feil nå. Fordi man må alltid ta utgangspunkt i kundenes 

behov, og hvis du kan henge på et kommersielt budskap på det så er det vel og bra, men 

det er ikke første pri. Første pri er kundenes behov. Eh, så det når vi nå lager saker på 

ica.no – den legges ned i dag for så vidt – så er det med utgangspunkt i hva som googles, 

det er en ting, og så har vi folk som sitter og søker etter trender i omverdenen, ser på 

saker som er skrevet og fått mye oppmerksomhet i utlandet, skriver de om, slik at de 

passer oss, og sånn jobber vi da. Det sitter en hel redaksjon i byrået vårt og jobber full 

tid med mediehuset vårt.  

 

TB: 

 

Byrået ditt sier du? Eh, tenker du da kommunikasjonsavdelingen her i ICA? 

 

AG: 
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Nei.  

 

Alt er eksternt. Hele redaksjonen sitter hos REDINK, som er et Content-Marketing byrå.  

 

Det vi gjør er at vi sitter inne og går gjennom, vi har jo redaksjonsmøter, og går gjennom 

faste planer. 

 

TB: 

 

Inhouse her eller hos dem? 

 

AG: 

 

Vi drar dit og så setter vi oss ned i redaksjonen og så planlegger vi en uke av gangen.  

 

 

 

TB: 

 

Hvor mange er dere fra Coop da? 

 

AG: 

 

En. 

 

TB: 

 

Og det er deg? 

 

AG: 

 

Eh, ja det er en pluss meg.  
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Ingen av oss jobber med det 100 %. Det er dette møtet. 

 

TB: 

 

Men dere må vel forberede noe på forhånd?  

 

AG: 

 

DE har forberedt på forhånd. De gjør alt analysearbeid. 

 

TB: 

 

Jeg tenkte mer på idearbeidet med å komme på saker og slikt? 

 

AG: 

 

Ja de har et forslag klart til redaksjonsmøtet. Det vi har sendt i forkant er fokusområder 

vi har kommersielt, så de er klar over det, de må ikke ta hensyn til det, men om det er en 

link der er det positivt.  

 

TB: 

 

Oppdateres dette fra uke til uke? 

 

AG: 

 

Ja. Så de vet for eksempel hva slags tilbud vi skal ha i kundeavisen. Så la oss si at vi skal 

ha kyllingfilet som hovedtilbud denne uka, så kan vi skrive en sak utifra at hvitt kjøtt er 

sunt. Sunnhet var hele brandstoryen i ICA, og at vi skulle inspirere til en sunnere 

hverdag. Det var hele brandstoryen i ICA. Og da er det jo, da er det jo naturlig hvis vi har 

kyllingfilet på tilbud å skulle prate om hvitt kjøtt er sunt og masse innhold rundt det. 

Oppskrifter og alt. Og så kan vi legge ved et tilbud på kyllingfilet ved siden av. Og da er 
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ikke, da er ikke tilbudet kommersielt heller for leserne, da vil jo tilbudet bringe noe inn i 

innholdet, det er et relevant tilbud til innhold. Det er hele tankegangen. Vi vil ikke skrive 

at hvitt kjøtt er sunt og så sette smågodttilbud ved siden av. Det blir feil.  

 

Så det er jo tankesettet. Og etter hvert så har vi jo snakket med leverandører, og 

leverandører er jo veldig interessert i ikke bare å annonsere på banner på vår side, men 

de er også interessert i å distribuere sitt innhold. Ehm. For eksempel med Tine gjorde vi 

noen case rundt Holmenkollen-stafetten, som var jo i tiden, og det var mange som 

googlet dette i de tider, og da skrev vi jo saker rundt Holmenkollen-stafetten sammen 

med Tine – så Tine hadde redaksjonsmøter sammen med redaksjonen vår. Redaksjonen 

vår passer på at det passer inn i det store universet våres, det er deres rolle, og de 

skriver saken for Tine – Tine kan ikke bare levere en sak. Den må skrives av vår 

redaksjon.  

 

TB: 

 

Hvorfor kan ikke Tine bare levere en sak? 

 

AG: 

 

Fordi det skal passe inn i, for det første historieuniverset, det skal passe inn i 

brandstoryen vår, det skal passe inn i form og tone i forhold til hvordan vi skriver. Det 

skal ikke være et fremmedelement inn i vårt mediehus.  

 

Så det er jo dette som gir oss inntekter, ikke nok med at de gir oss inntekter i form av at 

de annonserer, men de gir oss innhold, så vi slipper å betale for innholdet selv, fordi de 

må jo også betale for det innholdet som lages. Så etter hvert jo flere leverandører vi får, 

jo mindre kostnader får vi med redaksjonen, for redaksjonen jobber på vegne av 

leverandører. Så vi får gratis innhold og annonseinntekter. Så det går veldig fort fra at 

det her blir en utgiftspost til at det her blir inntjening.  

 

Altså hvis man setter det i litt perspektiv innenfor markedsføringen i dagligvare da, så, 

en tv-kampanje som vi kjører i dagligvare kan fort koste oss 6 millioner kroner. Det å få 
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hele dette mediehuset på bena med redaksjon og alt, var en investering som var det 

halve.  

 

Så, tre millioner høres kanskje mye ut, men i forhold til alt annet vi driver med så er det 

her peanuts. Og når det i tillegg kan bringe inntekter på sikt, så er det jo, lukrativt for 

oss. Og for ICA var det veldig viktig for vi fikk jo inntekter på toppen av 

markedsføringsbudsjettet vi hadde fra før, som gjorde at vi kunne annonsere mer i 

tradisjonelle kanaler om vi ønsket dette. Så vi fikk, det la seg bare på toppen av 

markedsføringsbudsjettet våres. Eller vi kan velge å reinvestere, som jeg har gjort da, å 

reinvestere alt i trafikk. Så vi kjøper mye av trafikken inn til mediehuset våres.  

 

Og det ser du jo på Dagbladet. Der er det en fast native-plass som vi eier. Den eier vi 80% 

av tiden. Så mye av trafikken våres kommer fra native, så kommer mye fra facebook, så 

kommer mye, så har vi testet alt som fins, sprinkle, sol, kjørt masse andre kampanjer, for 

nettsiden er jo en del av mediehuset – alle egne kanaler går jo inn i mediehuset. 

Instagram er jo også en del av mediehuset, her har vi kjørt masse kampanjer. Der er også 

leverandører vært med inn og bidratt – vi har også kjørt snapchat-kampanjer – så alt 

inngår, alle våre egne kanaler inngår i mediehuset.  

 

Så det er jo litt tanken vår da, på hvorfor vi gjør det. 

 

Også er det, hvis man ser det i en litt større sammenheng, en helt naturlig utvikling, sånn 

som jeg ser det. Nå er jo dette det mest selvsagte for meg, men jeg er jo helt overbevist 

om at det er denne retningen her det går, for nå har vi på artikkelnivå, neste steg er jo å 

gå over til video. Man er jo ikke et ordentlig mediehus før man har TV. Så det er neste 

steg, så, min spådom er jo at innen fem år så vil du se at kommersielle aktører er 

distributør av det meste av livsstil og underholdning, det er min spådom, ikke det meste, 

men store deler i alle fall. Det er jeg ganske sikker på – det er helt naturlig at 

sportsbransjen tar eierskap til sporten på TV – det er helt naturlig at dagligvare tar 

eierskap til matrelatert innhold på TV. Det er helt naturlig at DNB har ting som 

Luksusfellen, sånne ting. Ehm. Så det vil vi se mye mer av. Nå gikk jo Northug-TV live, 

det var jo min plan å starte det her i Coop siden vi var hovedsponsor. Nå var de litt kjapt 

ute og de gjorde det selv, men dette er jo en type ting som Coop kunne gjort ikkesant, 
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startet TV-kanalen Northug TV. Så det er den utviklingen det kommer til å gå kjapt, og 

jeg vet at mange aktører i Norge tenker i de baner, så det … 

 

TB: 

 

Hvorfor har dere ikke redaksjonen internt? 

 

AG: 

 

Ehm. Hvorfor vi ikke har den internt? Det er flere grunner til det. For det første så er det 

jo å få lov til å gjøre det internt, det er jo første hindring, i forhold til, i Ica har det vært 

ansettelsesstopp i 100 år, så det var ikke muligheter her. Her er det en større del, det må 

involveres en større del av organisasjonen. Og det er det aller beste, om man får 

involvert hele organisasjonen i et sånt oppdrag, så er det det aller beste, men det er 

tidskrevende og det tar tid å, det her er komplisert, sånn som når vi lanserte ICA.no så 

snakket jeg om mediehus, de ante jo ikke hva jeg ville, det eneste de så var at vi skulle få 

en ny nettside. Men det er så mye mer enn det! Å kunne få en hel organisasjon inn i en 

slik tankegang er ekstremt vanskelig. Så derfor har jeg valgt å gjøre det eksternt. Så det 

er hovedgrunnen.  

 

Og også en annen grunn, det er, jeg vet ikke om jeg ville gjøre det internt heller, selv om 

jeg hadde fått med organisasjonen, for jeg er avhengig av at redaksjonen min sitter i et 

miljø som får nye impulser hele tiden, som sitter i et miljø som får med seg trender, ehm, 

får med seg utviklingen her, for utviklingen skjer så fort. Hadde vi flyttet en redaksjon 

inn hit så hadde det vært stillstand – i mye større grad. Så jeg er veldig fornøyd egentlig 

med hvordan det funker å ha det eksternt. Nå sitter jo egentlig, redaksjonen hos REDINK 

dem jobber jo kun med oss, så de er jo en del av oss, en del av teamet, men de sitter et 

annet sted og får disse impulsene. Det er klart at det koster mer, men du får 

kvalitetsinnhold. Så er det trafikkstrategiene, vi betaler en del penger for å få inn trafikk, 

men min ide er så enkel at hvis vi betaler en krone for å få en bruker inn til våre sider så 

kan vi ta tre kroner betalt av leverandørene. Så det er en veldig enkel busniesscase, men 

du er avhengig av å få med deg leverandører så du dekker gildet da. Der er vi kanskje 

heldige som dagligvare da, som dekker et så bredt spekter av leverandører som har 
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ganske store reklamebudsjetter alle sammen, så det er nok vanskeligere i andre bransjer 

å få til en slik modell.  

 

TB: 

 

Dette er utrolig, vanvittig spennende, fordi at, det, du har jo allerede sagt det, det 

er jo ikke noe å legge til, vanvittig spennende. Utrolig kult.  

 

AG: 

 

Men det har vært vanvittig tøft, for du møter fryktelig mye motstand. Ehm. Internt, i den 

fasen, sånn som nå, nå er jeg jo i Coop, nå starter jeg jo på nytt. Grunnen til at jeg fikk det 

til i ICA var at jeg fikk det mandatet og hadde frie tøyler. Nå kan jeg få det inn i Coop 

fordi jeg kan vise til ICA-caset. Hadde jeg kommet fra dag og skulle gjennomføre dette så 

hadde det ikke gått, no way.  

 

TB: 

 

Ehm. Kan du si litt om hva slags kanal som er viktigst for dere i forhold til å 

distribuere innhold? 

 

AG: 

 

Det er Native, det er det som fungerer best, absolutt.  

 

TB: 

 

Med Native mener du…? 

 

AG: 

 

Da, vi bruker dagbladet, fordi vi har en avtale med dagbladet, vi har jo kjøpt 80 % av den 

plassen på fremsida av dagbladet. 



 144 

 

TB: 

 

Jeg skjønner ikke hva det betyr? 

 

AG: 

 

Native? Jeg kan vise deg en native. Nei, vi har jo ikke lenger i dag. Native er en annonse. 

Native er det som er, når det kommer til Content Marketing, så er jo Native det som 

diskuteres heftigst. For det er jo det som kalles for skjult journalistikk da.  

 

TB: 

 

Akkurat det punktet må vi snakke mer om. Men Native, det er altså bare et fast 

avsnitt på nettsiden til dagbladet som på en måte er tilrettelagt for at de artiklene 

som dere skriver på nettsidene deres alltid blir publisert der. Så det er egentlig 

bare som en fast reklameplass, bare at der vises de artiklene som dere skriver, og 

gjennom de så får dere trafikk til huben deres på egen nettside? 

 

AG: 

 

(Viser på nettside) Det er jo denne plassen her, det står annonsørinnhold fra ICA, og så 

ser du innholdet her.  

 

TB: 

 

Alt er merket som … 

 

AG: 

 

Alt er merket, jeg er ekstremt nøye på at det merkes.   

 

TB: 
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De er nøye på det? 

 

AG: 

 

Jeg er nøye på det. Jeg er mer nøye på det enn de er. Jeg har bedt om å få på ekstra 

(merking) i tillegg til den (merking).  

 

TB: 

 

Hvorfor det? 

 

AG: 

 

For jeg vil ikke at det skal være skjult journalistikk, jeg vil at ICA skal få den kredden for 

det gode innholdet og ikke dagbladet. Rett og slett, og vi har prøvd med og uten, og det 

har ingenting å si for trafikken. Da vil vi heller være ærlige på det. 

 

TB: 

 

Men du kaller det for ”annonsørinnhold” – Hvorfor? 

 

AG: 

 

For det er jo innhold, det er jo en journalistisk sak. 

 

TB: 

 

Så du kaller det for en journalistisk sak. 

 

 

AG: 
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Ja, det er jo, den er jo rensket for kommersielt innhold.  

 

TB: 

 

Saken? 

 

AG: 

 

Ja. Alle sakene. Hvis vi kan legge et kommersielt tillegg på den så gjør vi det.  

 

Dette er jo sakene (viser) – ”8 overraskende gode supper som gjør høsten sunnere”. 

 

TB: 

 

Så den saken vil du – nå er det jo ikke meningen å være sånn superdirekte med 

deg – men det er bare fordi at vi er helt spot on her hele veien, det er ikke 

meningen å arrestere deg hvis jeg hogger litt til her i måten jeg spør på, men dette, 

denne saken, mener du er en journalistisk sak så godt som det som blir produsert 

inhouse i dagbladet, VG, NRK… 

 

AG: 

 

Den er bedre. 

 

TB: 

 

Bedre? 

 

AG: 

 

Eh, Dagbladet prøver, de har jo, slitt med matsatsningen i dagbladet i mange mange år. 

VG har en bra matsatsning, Dagbladet har det ikke. De har en hel redaksjon som sitter og 

jobber med mat i Dagbladet.  
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TB: 

 

Hvorfor er da denne saken bedre enn sakene dagbladet lager? 

 

AG: 

 

Det er mange flere som leser denne enn de greier å få til selv. Og det er fordi jeg har 

håndplukka et team som er ekstremt gode på det, kunnskapsrike, de kan mat, 

redaktøren på ica.no er hentet inn fra Aller og et sunnhetsmagasin der. Hun var redaktør 

for det, hun er nå redaktør for ica.no. Hun sitter hos REDINK, hun sitter og skriver saker, 

og hun er ekstremt god på å skrive godt. Og hun er også ekstremt god på research, men 

hun har jo også en hel analyse-avdeling i ryggen som hjelper henne med det. Det har 

ikke Dagbladet. Også i tillegg så har vi ei som er helt rå på å tveake overskrifter og bilder, 

i forhold til å få klikk. Så dagbladet greier ikke å generere den slags trafikk i det hele tatt. 

Våre saker på dagbladet, den du så eksempel på, er blant de fem mest leste sakene på 

dagbladet hver dag. Selv om det står annonsørinnhold. Hver dag får vi 40 000 klikk inn 

på våre sider fra dagbladet.  

 

Her ser du hva jeg mente med tilbud da. Her snakker vi om supper, rødbetesuppe med 

appelsin, ”tilfeldigvis” så har vi 30-40 % på alle grønnsakene i butikker.  

 

TB: 

 

Så her vil du rett og slett si at den kommersielle tankegangen egentlig er koblet 

fra selve det du kaller for journalistisk innhold? 

 

AG: 

 

Ja. 

 

TB: 
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Sånn at for dere så er, selve teksten, eller artiklene dere skriver og produserer, 

der legger dere en, altså, der har dere et klart mål om å gjøre en profesjonell og 

etisk, kildebasert produksjon av stoff? 

 

AG: 

 

Absolutt. 

 

Vi har kanskje en strengere Vær Varsom-plakat enn det mediene har.  

 

TB: 

 

Hm. 

 

AG: 

 

Fordi vi skal i hvert fall ikke irritere kundene våres. Vi er ikke i bransjen for å provosere. 

Så vi har en veldig streng etisk plakat som vi skal holde.  

 

TB: 

 

Og den har dere da, har dere laget en helt egen intern plakat for dette? 

 

AG: 

 

Ja, som jeg, eller, vi har jo ikke skrevet en plakat, men det vi har helt klart er at vi skal 

være strengere enn plakaten til mediene. Og vi skal ikke provosere, vi er ikke i bransjen 

for å provosere.  

 

 

TB: 
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Vil du da si, dere driver rett og slett med saklig folkeopplysning innenfor deres 

naturlige segment som kommersiell bedrift – som jo Coop er?  

 

AG: 

 

Ja, der som vi går litt lengre enn for eksempel Tine, grunnen til at det er interessant for 

Tine å ha innhold hos oss, det er at Tine er ekstremt strenge på at de aldri skal skrive 

ting som ikke er basert i forskning. Mens vi kan opplyse om trender. Vi opplyser alltid 

om kilde til trenden, men vi må ikke basere det på en forskningsrapport. Men Tine, hvis 

du ser på Yt da, som vi gjorde mye med rundt Holmenkollen-stafetten, så er de tsånn i 

forhold til trening og slikt, så skal det være ekstremt nøye på at det skal være basert i 

forskning. Og det er jo sånn, før under og etter trening, forskning rundt det er jo ikke 

veldig – det er ikke noe to streker under svaret der. Så det kan vi skrive om.  

 

Så det er kanskje, der som vi har litt løsere tøyler enn andre merkevarer for å kalle det 

det. Men vi er et mediehus. Vi skal skrive om interessante saker for leserne. Hvis leserne 

er interessert i å høre om trender, så skal de få høre om trender, trender fra utlandet 

som har tatt av. Sånn som nå fortiden så googles det ekstremt mye, in-grønnsaken nå er 

rødbeter. Det googles ekstremt mye etter rødbeter, derfor har vi laget en sak om 

rødbete-suppe, ikkesant. Søtpotet var for en stund siden. Så …  

 

Det største problemet, og fella som alle går i som prøver seg på dette her, er at de ikke 

greier å frigjøre seg fra kommersiell tankegang. Det er det beste tipset jeg kan gi. 100 % 

ha forbrukerbehovene i, alt skrives utifra forbrukerbehov – ikke egne behov. Hvis du 

kan legge til egne behov på forbrukerbehovene så er det flott, men det er ikke førstepri.  

 

TB: 

 

Men den tradisjonelle pressen da, skal vi si, VG, DB, hvordan jobber dere med, 

eller om dere i det hele tatt gjør det, jobber dere med PR-utspill mot disse eller 

noe i den retningen? 

 

AG: 
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Altså tradisjonell markedsføring? 

 

TB: 

 

Ja, du kan si markedsføring, du kan kanskje skille mellom markedsføring og PR-

jobbing, hvor man, hvis man tar for eksempel Storebrand da, de jobber hele tide 

nmed, de har en intern redaksjon, hvor de jobber med saker, og så tipser de hele 

tiden journalister om saker … 

 

AG: 

 

Forskjellen på Storebrand og oss da er at i markedsavdelingen i Coop/Extra er det to 

personer i Storebrand er det 40. Det er den store forskjellen. Jeg holdt foredrag for dem, 

de fylte jo et helt rom, markedsavdelingen. 

 

TB: 

 

Men hvordan er den … 

 

AG: 

 

Vi kunne brukt mye mer tid på PR, helt klart. Ehm, vi gjør det … 

 

TB: 

 

Men er det viktig for dere? 

   

AG: 

 

Jaaa, det vil jeg si. Men det brukes altfor lite tid på det. Menne, det vil bli mer og mer 

viktig, dette med at merkevarer tar samfunnsansvar blir bare mer og mer viktig, og det 

tas ofte ut PR-messig. Eh, så det er noe jeg jobber med, men vi kunne gjort mye mer av 
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det. Vi har jo nå, vi har jo PR-rådgivere her som gjør det for oss. Men vi burde ha det mye 

mer hands on, selv også. Men det er ikke, vi har en egen PR-avdeling som holder i det, 

problemet i Coop er at de snakker om Coop. Jeg vil at de skal snakke om Extra. I Coop er 

det ekstremt viktig å snakke om mor-merket Coop. Men nå heter jo ikke Extra Coop-

Extra lengre, men bare Extra. Så vi må begynne å gjøre mer ting selv da. Før så kunne 

man dra nytte av at alle kjedene hette Coop først, så kunne Coop ta den jobben på vegne 

av alle, men nå er Extra og Obs, de har kuttet ut Coop foran. Så da må dem begynne å 

jobbe selv.  

 

Så det er et løp vi har startet med nå, å skulle kjøre et PR-løp selv. Men som jeg vi har jo 

brukt, det som er interessant, som vi har brukt mest PR på, da jeg jobbet i Ica så hadde vi 

ikke lov til å prate med Coop. Og jeg var jo ganske interessert i at det skulle taes over i 

Coop. Så jeg har brukt media og konferanser til å kommunisere det her – til Coop, hvis 

ikke så hadde jeg ikke ville delt fra meg alle erfaringene på samme måte om det ikke 

hadde vært for at det var en måte å få det inn i Coop på. Konkurranse-tilsynet har ganske 

strenge regler på det. Så grunnen til at det har fått slik oppmerksomhet er jo fordi at jeg 

har vært veldig åpen om å snakke om det også.  

 

Ehm, men nå er jeg ikke nervøs lenger, jeg syntes de andre dagligvarekjedene har vært 

så trege på det her, og nå har vi så stort forsprang at det skal litt til for å ta oss igjen 

uansett. Og det går jo på måten man jobber på, og det som skiller vanlig journalistikk fra 

det her det er jo den, det er jo ikke bare den journalistiske utdannelsen, du skal ha 

søkemotorkunnskap, du skal, og den kombinasjonen den er ganske uvanlig, så det er det 

jeg sier til alle journalister nå som er redde for jobbene sine – lær deg 

søkemotoroptimalisering så får dere jobb på dagen. REDINK har nå vokst, det er så 

pågang på det her, de greier ikke å finne folk som kan gjøre de to tingene. Så det er det 

ene, og så er det, en annen feil mange gjør da, det er jo å ikke gjøre ordentlig research på 

hvem som skal gjøre den her jobben for dem.  

TB: 

 

Hvis de ikke vil ha det internt?    

 

AG: 
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Ja. Og det er de færreste, sånn som kanskje Storebrand, DNB, Telenor, de er nok istand til 

å gjøre dette internt, men jeg tviler på om det er så mange andre. Ehm, men den feilen 

alle gjør da er jo å gå til de tradisjonelle reklamebyråene. Og de tradisjonelle 

reklamebyråene har jo også sett at dette er en utvikling det går mot, og alle kaller seg nå 

at de også kan Content Marketing. Eh, det er kanskje tre, fire, fem CM-byråer i Norge, 

etter mitt syn, men hvis du søker på CM-byråer så er alle byråer også et CM-byrå. Og de 

ter den store forskjellen, for kompetansen i REDINK, hvis jeg tar for meg dem, så sitter 

det jo der analyse-folk, rene analysefolk, det sitter IT-folk, programmerere, det sitter 

front-end utviklere og back-end utviklere, det sitter journalister – med journalist-

utdanning – henta fra magasinverdenen, spesielt fra magasinverdenen, det er jo egentlig 

magasinverdenen vi er inne i. Eh, og det sitter folk med søkemotorkunnskap. 

 

Og all den kunnskapen sammen er det som har gjort det så bra da. Sånn som Google, 

ranker nå ica.no som et mediehus. Det vil si at når vi legger ut en ny sak så kommer det i 

nyhetene over, i google. Og det vil si da at vanligvis så må du stille deg i kø i google, det 

tar gjerne en måned før de oppdager saken din, og så, vi havner opp momentant, akkurat 

som når VG legger ut en sak så havner den øverst på Google – det gjør vi også. Så vi får jo 

da, vi får jo en ekstrem domene-autoritet, det er det google ser etter, og så ranker de i 

forhold til domene-autoritet. Som minsteaktør, vi var jo definitivt lavest blant 

dagligvarekjedene på domene-autoritet når vi startet, og det henger jo gjerne sammen 

med størrelsen på kjeden, den minste aktøren, og da minst markedsandel = minst 

interessant. Så er det jo ikke så mange som går inn på ICA.no som for eksempel rema. Nå 

er jo ica den kjeden med høyest domene-autoritet by far. Og alle dagligvarekjeder. Neste 

milepæl hadde vært å slå matprat.no som har holdt på i 10 år.  

 

TB: 

 

Kommer dere til å gjøre det? 

 

AG: 
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Vi hadde gjort det. Det var ikke så langt igjen nå. Og det er jo å hele tiden jobbe, for 

Google er jo trafikkmaskinen, så, målsetningen er jo å ha mest mulig direkte organisk 

trafikk. Men så må du kjøpe deg trafikk, også, og spesielt i en oppstartsfase – for folk må 

jo oppdage deg – også får du jo bedre og bedre domeneautoritet. Så du kjøper deg 

domeneautoritet ved hjelp av trafikkmaskiner som vi kaller de tradisjonelle 

mediehusene nå, de har jo kun blitt trafikkmaskiner i den sammenhengen her. Ehm, så 

etter hvert så kan vi jo, etter hvert så er jo kjøpt trafikk mindre og mindre viktig, fordi 

organiske søk jo mer innhold vi har, jo bedre vil vi ranke organisk hos google, og har folk 

vært inne for tiende gang på ica.no fra dagbladet så begynner de jo å taste inn ica.no rett 

og slett. Og der ligger jo forspranget vi har på de andre kjedene nå. Så derfor er det 

vanskelig å ta igjen.  

 

TB: 

 

Hva slags feedback får dere fra publikum? 

 

AG: 

 

Det er jo morsomt nå da, nå som all annen markedsføring er kuttet fra ica, så får vi 

tilbakemeldinger: skal ikke dere legge ned? Dere har jo aldri vært mer aktiv på 

markedsføring noen gang? Ikkesant, det er sånne meldinger som kommer. Og det får jo 

masse oppmerksomhet, og det som er bra, det ser vi jo også med, det er jo muligheter til 

å kommentere, og sånn, du binder, du får en connection med kundene dine også på nett. 

Så man lager et forhold med kundene sine som man, vi føler at vi ser at vi får et nærmere 

forhold med kundene våres nå enn vi hadde og det blir bare større og større.  

 

TB: 

 

Er det da slik at dere kan få tips direkte fra publikum på saker som er viktige for 

dem, som dere da tar opp og skriver i …? 

 

AG: 
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Jah, det er jo lagt opp til kommentarfelt, og mange av kundene er jo veldig aktive. Og da 

snakker vi jo med dem. Og så kommer det jo noen tips i ny og ne, og da tenker vi, da 

researcher vi om tipset er bra nok, vi har jo en researchavdeling, eh, så veldig mange ber 

for eksempel om at vi skal skrive om vegan-mat – det har vi gjort. Vi gjør det ikke selv 

om det er mange som spør, så dette er jo en veldig aktiv gruppe som spør og som ikke 

nødvendigvis er så stor. Men så har vi laget noe, og så er de fornøyd. Men det er ikke den 

nye satsningen vår at vi skal snakke om veganmat av den grunn.  

 

Så det, det er moro. Også er det jo, dette her har vi jo bidratt til å bygge en ekstrem 

intern stolthet i ica, for det er jo nærmest det ene suksess-caset de har å vise til de siste 

ti årene. 

 

TB: 

 

ICA har slitt litt? 

 

AG: 

 

De har slitt litt. Og det her har vært veldig positivt internt for alle da. Så nå erdet opp til 

Coop å være like innovative da. Det her er, her sitter man jo ikke på alle mandater selv. 

Men du får følge med på Extra, og følge med på den plassen der.  

 

TB: 

 

Ehmmmm. Egentlig har vi touchet innom det meste nå. ( ….) ehm, hvordan fant du 

egentlig frem til den eksterne redaksjonen i REDINK? Var det et års tid siden, 

halvannet? 

 

AG: 

 

Det var i … det må ha vært i Mars, april 2013. Da var de det eneste byrået i Norge som 

kalte seg et rent CM-byrå. De har aldri kalt seg, eller de kom og sa, også hadde jeg jobbet 

med dem i Norgesgruppen tidligere, men da kom de fra magasinverdenen, så REDINK 
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var da, de har laget kun magasiner til de digitale begynte å ta mer og mer over. Ehm, så 

men i forhold til CM i sin reneste form er et magasin – som kundemagasin du plukker 

opp i butikken, det er den reneste formen for CM, og det var litt av inspirasjonen min, vi 

så at kundemagasinet i ICA lagde vi fire ganger i året, eh, og det var selvfinansiert, vi 

tjente på det, og det var leverandører, men det var såklart i mye mindre skala, og hvis 

det er mulig i magasin-form – hvorfor skulle det ikke være mulig på nett? Det er bare å 

gjøre det større. Så lenge du har trafikk så får du betalt. Så jo mer trafikk jo mer kan du 

ta betalt, hele tiden, og jage trafikk. Så når jeg kjøper en plass på dagbladet, så kan jeg jo, 

et besøk som er kjøpt fra Dagbladet kan jeg ta tre ganger så mye betalt for hos 

leverandør. Vi kjøper jo i så store (..) vi har kjøpt et år av gangen.  

 

TB: 

 

I forhold til da, vil du si at det er lettere, eller, i forhold til et kundemagasin på 

papir, vil du si at det har et dårligere redaksjonelt produkt enn det dere har nå?  

 

AG: 

 

Neeeii. Altså, sånn som CM er jo ikke noe nytt i det hele tatt.  Det har eksistert i alle år, 

det er distribusjonsformen som har endret seg. 

 

TB: 

 

Men hvorfor kaller du det for CM når det er, eller du, det er jo en generell term, 

men hvorfor, eller, ditt syn på dette, hvorfor kaller man det for CM – som gir en 

assosiasjon av at det er ”reklame” – når du kan fortelle om at de artiklene som blir 

skrevet, at det ligger et seriøst journalistisk håndverk bak i å gjøre og å være, om 

man kan kalle det for ”upartisk”, at det følger en etisk … 

 

AG: 

 

Jaja, jeg skjønner hva du mener. Men det er, det er like mye reklame – egentlig – for meg. 

Det er bare en annen måte å nærme seg reklame på. Og da spesielt i forhold til den nye 
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distribusjonsformen – mediekonsumet har jo endret seg helt, eh, nettet er jo den største 

kanalen by far – nå! Og så har man ikke skjønt hvordan man skal markedsføre seg på 

nett, før nå. Eh, for på nett så er, da bestemmer brukeren helt og holdent, hva han vil bli 

eksponert for. Så du må på en måte, for å få innpass hos forbrukerne, så må du gjøre det 

på dems premisser.  

 

Og det betyr at det er en lengre vei å drive salg her. Sånn som jeg liker å tenke på det så 

er det en trakt, hvor salg er, hvis du begynner på oppmerksomhet øverst, du får 

oppmerksomhet med godt innhold, også skal du bygge innhold i det. Og så først kommer 

salg – i stedet for at man går rett på salg, som vi ofte gjør med kylling til 29,90 på TV, det 

er rett på salg. Og sånn, men så kommer det et nytt punkt under der som ikke finnes i 

andre markedsføringsformer, og det er jo lojalitet. Det er en lang vei å gå, men du bygger 

et mye nærmere forhold med kundene som til slutt ender i lojalitet, og det er dette som 

er interessant med dette.  

 

TB: 

 

Men så sa du også igjen at, eller det som du sa, for å backtracke litt, som du sa at 

den, eller det kommersielle er jo, du vil allikevel si at det kommersielle er fritatt, 

er tatt bort fra teksten, og hele tiden, sånn som den annonsen … 

 

AG: 

 

Ja, men jeg lurer jo inn det kommersielle her! 

 

TB: 

 

Jaja, men kan du da si at dette er det samme som en avis gjør tradisjonelt, at de 

har en annonse som finansierer utgivelsen av en artikkel om ditt og datt?      

 

AG: 

 



 157 

Ja, jaja, ja absolutt. Så det er som et mediehus. Den store forskjellen er jo at mine 

annonser alltid er relatert til innhold. Som da har en mye større verdi for annonsører. 

Dermed kan jeg ta bedre betalt.  

 

TB: 

 

Ser du på dette, en slik modell, som problematisk? På noen som helst måte, i 

forhold til at det, på en måte …  

 

AG: 

 

Nei, jeg ser bare muligheter. Det er mer problematisk å få folk rundt dette til å tenke likt. 

Eh, istedenfor å lage en kundeavis nå, som det jo jobber hundrevis av mennesker på 

huset på å lage en forbanna kundeavis som de færreste leser. Vel, det er mange som 

leser den, og den funker bra, den driver kortsiktig salg, men her sånn, egentlig så vil jeg 

jo frigjøre meg helt fra det kommersielle her, og lage en sak, uansett hva det er, så har vi 

jo spalter som passer inn. Så heller at tilbudene kommer som et resultat av hva vi 

skriver – og ikke omvendt. For det her er basert på analyse, av hva folk er opptatt av, og 

da burde tilbudet også være det. 

 

Så, det er jo neste steg nå da, og kunne få på plass at når vi skriver en artikkel, så har du 

en annonse der, med som har samme kupongfunksjonalitet som en digital kupong. Så da, 

skriver vi om hvitt kjøtt og hvor sunt det er, kupong på kyllingfilet og så bruker nesten 

alle den nå, og så kan du scanne den i kassa, og så har du fått det kommersielle der.  

 

For det, hvis vi skriver om kjøttdeig da, for eksempel, eller lasagneoppskrifter, vi ser at 

det at en person leser om lasagne, så ser vi også at han er i markedet for å kjøpe 

kjøttdeig. Så vil vi egentlig tilføre noe positivt ved å legge til et tilbud. I hvert fall større 

sjanse for å treffe enn vanlig markedsføring da.  

 

TB: 

 

Nå har vi pratet sammen nesten en time.  



 158 

 

AG: 

 

Siste steg da, som jeg tar da i forhold til å kommersialisere det mer er jo da  å bringe 

sammen det her med et CRM. Vi har jo Norges beste CRM i Coop. Det fins jo utrolig mye 

data, hvis vi vet hva folk kjøper så vet vi alt om personen.  

 

Så dette er jo neste steg i forhold til å tilpasse tilbud til innhold, men også andre veien – 

dataen vi får her kan komme inn i et crm, da vet vi hva folk vil gjøre i fremtiden, crm når 

er kun basert på det du har gjort i fortiden. Nå vil vi få fremtiden inn her også. Vi vet at 

en person skal handle, fordi du har laget en handleliste her, vi vet veldig mye om hva du 

er interessert i, som vi igjen kan tilpasse kuponger til, basert på hva du leser. Nå baserer 

vi kuponger på hva du har kjøpt før. Så kanskje en person er ute etter å finne inspirasjon, 

men når du først er i butikken så ender du opp med å kjøpe de kjøttbollene du alltid 

kjøper, så kan vi friste til å kjøpe noe nytt, som de egentlig ønsker.  

 

Så det ligger mange muligheter for kommersielt uttak her som vi ikke har pirket på i 

overflaten engang.  
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