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Sammendrag 

Innholdsmarkedsføring, eller «content marketing», er omtalt som en av de største trendene 

innen digital markedsføring de siste årene. Dette er markedsføring hvor innholdet skal være så 

attraktivt at publikum har lyst til å lese det. Slik skal selskaper kunne styrke sin merkevare og 

bedre relasjoner til leserne. Hvordan de klarer å vinne tillit er dermed et sentralt spørsmål i 

forbindelse med innholdsmarkedsføringen. Jeg har tatt for meg to selskaper innen bank- og 

forsikringsbransjen, DNB og Gjensidige, for å undersøke hvordan de kan bygge og styrke sin 

etos gjennom innholdsmarkedsføring i egne kanaler. Jeg har utført fire dybdeintervjuer og to 

gruppeintervjuer med lesere av selskapenes tekster. I tillegg har jeg gjort en tekstanalyse av 

seks ulike nett-tekster fra selskapene, med elementer hentet fra retorisk analyse og 

sakprosaanalyse. 

Funnene tyder på at leserne føler at selskapene bryr seg om dem, når de publiserer denne 

typen tekster. Slik kan innholdsmarkedsføring gi gode muligheter for å styrke etos gjennom å 

vise velvilje (eunoia). Videre er det viktig for leserne at teksten gir dem verdi – særlig i form 

av nytte. For at teksten skal oppleves nyttig bør den lære leserne noe de ikke visste fra før. 

Dette legger også til rette for at selskapene kan dele fagkunnskaper, og på denne måten vise at 

de er forstandige (fronesis). Dette har imidlertid vist seg å være krevende, og i fåtallet av 

tekstene i denne analysen har selskapene utnyttet dette potensialet. Oppgaven indikerer også 

potensielle fallgruver, som kan hindre selskapene i å styrke sin etos. Blant disse er å vise en 

tydelig kommersiell hensikt med teksten, selvskryt og bruk av lokkende bilder, overskrifter, 

ingresser og Facebook-innlegg som ikke står i stil til tekstens resterende innhold. Dersom 

teksten heller ikke gir leserne verdi i form av nytte eller underholdning, vil dette danne et 

dårlig grunnlag for at selskapene kan bygge etos. 
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1 Innledning 

Innholdsmarkedsføring, eller «content marketing», er relativt nytt både som begrep og 

konsept. Virksomheten foregår i hovedsak på internett og på sosiale medier, og må sees i 

forbindelse med de siste tiårenes store endringer i hvordan massekommunikasjon foregår. 

Hensikten med denne oppgaven er å undersøke ett sentralt aspekt ved 

innholdsmarkedsføringen: hvordan bedrifter vinner tillit, eller bygger etos, slik det uttrykkes 

både i klassisk og moderne retorikk. 

Problemstilling: Hvordan kan selskaper bygge og styrke sin etos gjennom 

innholdsmarkedsføring? 

For å svare på problemstillingen utførte jeg fire dybdeintervjuer og to gruppeintervjuer, hvor 

informantene leste én nett-tekst fra DNB og én fra Gjensidige. De kommenterte og vurderte 

tekstene en etter en, og deretter sammenlignet de dem. I tillegg har jeg analysert seks tekster 

(tre fra Gjensidige og tre fra DNB), som informantene valgte å lese under intervjuene. Slik har 

informantenes svar og analysen av tekstene avdekket og fremhevet interessante aspekter ved 

hverandre. 

Vi skal se at det er mange muligheter for selskapene å bygge etos gjennom 

innholdsmarkedsføring, men at noen trekk også vil kunne hindre dem i å gjøre dette. 

Oppgaven tyder på at leserne kan oppfatte at selskapene bryr seg om dem når de publiserer 

denne typen tekster. Analysen viser også at selskapene har mulighet til å vise og dele 

kompetanse, men at spesielt et av selskapene benytter seg av denne muligheten i liten grad. Vi 

skal også se hvordan selskapene bruker identifikasjon for å motivere leserne, og hvordan dette 

kan slå ut i forskjellige tilfeller. 

Oppgaven består av seks deler. Vi er i gang med den første delen – innledning. Fordi 

innholdsmarkedsføring er et relativt nytt konsept, som stadig er under endring, vil jeg 

innledningsvis kartlegge og presentere dette. Jeg vil også gi en kort presentasjon av 

Gjensidige og DNBs innholdsmarkedsføring, slik at leseren får oversikt over hvordan de to 

selskapene bruker denne formen for markedsføring. Den neste delen inneholder teorien som 

oppgaven baserer seg på, det vil si teori som er brukt i analysen av tekstene, samt teori som 

belyser informantenes svar fra intervjuene. Den tredje delen redegjør for metoden jeg har 

brukt, og fjerde del inneholder analysen av de seks tekstene fra DNB og Gjensidige. Den 

femte delen består av diskusjon, og sjette og siste del avslutter og konkluderer oppgaven.  
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1.1 Hva er innholdsmarkedsføring? 

Innholdsmarkedsføring er markedsføring hvor innholdet skal være så attraktivt at leserne har 

lyst til å lese det. Siden starten av 2000-tallet har innholdsmarkedsføring blitt stadig mer 

utbredt, og begrepet i seg selv er relativt nytt. Fenomenet har imidlertid røtter langt tilbake i 

tid. Allerede i 1900 startet dekkprodusenten Michelin en guide til mat og losji for veifarende, 

som er et velkjent eksempel på innholdsmarkedsføring.
1
 I dag er innholdsmarkedsføring 

imidlertid langt mer utbredt enn den gang. Som følge av dagens store informasjonsstrøm på 

internett, og muligheten for «alle» til å publisere innhold og nå ut til et stort publikum – særlig 

gjennom sosiale medier, har innholdsmarkedsføring fått et nytt gjennombrudd. 

Personalisering av innhold ved hjelp av informasjonskapsler og algoritmer, har også økt 

konkurransen om å fange oppmerksomheten vår. I tillegg har tjenester for annonseblokkering, 

som eksempelvis AdBlock, bidratt til å sile ut bannerannonser på internett, slik at reklamen 

ikke dukker opp på lesernes skjermer i det hele tatt. For å sno seg unna både lesernes mentale 

filtre og annonseblokkeringstjenester, benytter markedsførere seg av det som på engelsk heter 

«content marketing», eller på norsk – innholdsmarkedsføring.
2
  

På 1920-tallet ble tranreklamen i Norge ansett som et flaggskip for god reklame, fordi den 

forente folkeopplysning med effektiv markedsføring. Ved å presentere informasjon om 

vitaminers helseeffekt på en lettfattelig måte, med støtte i den nyeste naturvitenskapen, var 

tekstene nyttige for leserne, samtidig som de reklamerte for tran.
3
 Disse trekkene, som var 

forbilledlige i 1920-årene, finner vi igjen i dagens innholdsmarkedsføring. Kunnskapsdeling 

og presentasjon av nyttig informasjon er nemlig noen av innholdsmarkedsføringens sentrale 

kjennetegn. Andre kjennetegn er bruk av underholdende innhold, og mer avdempede 

virkemidler enn tradisjonell reklame. Et eksempel mange kjenner igjen, er når en tekst i en 

nettavis ser ut som en redaksjonell artikkel, men egentlig er skrevet for å promotere et produkt 

eller et selskap. Her har annonsøren benyttet seg av innholdsmarkedsføring med 

artikkelformat, istedenfor skrikende farger, lokkepriser og korte slagord.  

Innholdsmarkedsføring kan komme i mange varianter – alt fra videoer på YouTube og 

Facebook, innlegg på blogger og annonser i aviser, til innhold på selskapenes egne 

hjemmesider. Fellestrekket er at innholdet skal være av verdi for mottakeren. Andre 

eksempler kan være Kiwis oppskriftshefte, en film med sminketips fra L’Oréal på YouTube, 

                                                 
1
 Barland, 2016, s. 34 

2
 Ibid., ss. 29-31 

3
 Myklebust, upublisert 
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eller Gjensidiges nettartikkel på gjensidige.no om hvordan man skal forhindre brann i 

hjemmet. Gjensidiges artikkel er den formen for innholdsmarkedsføring vi skal konsentrere 

oss om i denne oppgaven – nemlig innhold publisert i selskapenes egne kanaler. 

Det finnes mange ulike definisjoner av innholdsmarkedsføring eller «content marketing». 

Spennet strekker seg fra snevre definisjoner med rom for få sjangre, medier og kanaler, til mer 

omfattende definisjoner som rommer et større arsenal av ulike typer markedsføringstiltak. Én 

definisjon kan vi hente fra Content Marketing Institute (CMI), som er et 

innholdsmarkedsføringsbyrå grunnlagt av Joe Pulizzi – den selvutnevnte grunnleggeren av 

innholdsmarkedsføring som konsept.
 4

  CMIs definisjon lyder som følger: 

Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and 

distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly-

defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action.
5
 

 Den er ikke veldig ulik Jens Barlands noe mer romslige tolkning, presentert i 

Innholdsmarkedsføring (2016): 

Innholdsmarkedsføring er å utføre eller bidra til en strategisk markedsføringsmetode 

som skal skape og distribuere attraktivt medieinnhold som når ut til og engasjerer en 

definert målgruppe i den hensikt å utvikle gjensidige og gode relasjoner.
6
 

Første forskjell vi kan legge merke til er CMIs begrensning til «creating and ditributing […] 

content» (lage og distribuere innhold), i forhold til Barland som også tillater aktører kun «å 

bidra» til metoden eller faktisk «å utføre» den. Denne nyansen kan virke liten, men i praksis 

fører det til at selskaper som bestiller innholdsmarkedsføring av eksterne bedrifter blir 

omfavnet av Barlands definisjon, men ikke nødvendigvis av CMIs. Det kommer an på om 

man tolker «å lage og distribuere» som to kriterier som må oppfylles, eller om det betyr 

«enten å lage og/eller å distribuere». Barlands definisjon later til å fokusere mer på selskapene 

som ønsker markedsføringen, mens CMIs definisjon fokuserer mer på byrået som lager selve 

innholdet til markedsføringen. 

Videre ser vi at innholdet skal være verdifullt, relevant og konsekvent for å havne innenfor 

definisjonen til CMI, mens hos Barland skal innholdet mer generelt være attraktivt. Man kan 

riktignok argumentere for at CMIs egenskaper vil oppfattes som attraktive og at dette i praksis 

blir det samme som i CMIs definisjon. At innholdet skal være relevant for leseren vektlegges 

imidlertid ofte innen innholdsmarkedsføring. Det samme gjelder at innholdet skal være 

                                                 
4
 Barland, 2016, s. 37 

5
 Content Marketing Institute, What is content marketing? 

6
 Barland, 2016, s. 39 
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konsekvent med tanke på selskapenes øvrige kommunikasjon, slik at det bidrar til merkets 

helhet og selskapets identitet. Dermed kan CMIs definisjon være mer forklarende enn 

Barlands. På den andre siden mener Barland at det er andre egenskaper enn de tre nevnte som 

kan være attraktive, og dermed vil et større spenn av innhold kunne kvalifiseres som 

innholdsmarkedsføring.  

Content Marketing World
7
 beskriver kjernen av innholdsmarkedsføring på følgende måte: 

«Basically, content marketing is the art of communicating with your customers and prospects 

without selling».
8
 Med andre ord – innholdsmarkedsføring er kommunikasjon «uten å selge». 

Her bør man riktignok ikke tolke «uten å selge» bokstavelig. CMI har tross alt allerede 

forklart at hensikten er å drive frem lønnsomme kundehandlinger. Forklaringen kan tolkes på 

to måter: Den første er at kommunikasjonen skal føre til mer indirekte salg, og den andre er at 

kommunikasjonen har en annen form enn tradisjonell salgskommunikasjon. At salget kan skje 

mer indirekte betyr at avsenderen vil bedre relasjoner, og kundetilfredshet gjennom å tilby 

godt innhold som de tror leserne har interesse av. På denne måten vil leseren få et bedre 

inntrykk av bedriften og et styrket utgangspunkt for å kjøpe produkter av dem siden, eller å 

fortsette et eventuelt kundeforhold. Kanskje vil bedriften også få mulighet til å sette opp pris, 

eller kutte kostnader gjennom en mer effektiv markedsføring.  

At markedsføringen skal ha en annen form, vil si at den ikke skal fremstå som «push-

reklame», men snarere som en artikkel eller annen mer velkommen informasjon hos leseren. 

Et eksempel kan være at Gjensidige ikke skriver «Løp og kjøp bilforsikring. Få 10 % 

avslag!!!» i skrikende farger for å fange oppmerksomhet, men at de heller skriver en artikkel 

om hvordan du kan klargjøre bilen din for vinteren. 

Om innholdsmarkedsføring er en ny kommunikasjonsstrategi, eller kun en form for reklame, 

har vært gjenstand for debatt. Rådgiver Henrik Berger Jørgensen forklarer forskjellen på 

innholdsmarkedsføring og reklame med at «Innhold er noe folk vil høre, reklame er noe vi vil 

si».
 9

 Som svar på dette skriver førsteamanuensis ved Markedsføringshøyskolen, Adrian 

Peretz, at det ikke finnes en definisjonsforskjell mellom de to kategoriene.
10

 Han siterer 

American Marketing Associations definisjon på reklame: 

The placement of announcements and persuasive messages in time or space purchased 

in any of the mass media by business firms, nonprofit organizations, government 

                                                 
7
 Et årlig arrangement i regi av CMI 

8
 Content Marketing World, What is content marketing? 

9
 Jørgensen, Hvem står naken? 

10
 Peretz, Content marketing er et paradoks 
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agencies, and individuals who seek to inform and/ or persuade members of a particular 

target market or audience about their products, services, organizations, or ideas.
11

 

Han vektlegger informasjonsaspektet i definisjonen som bevis på at innholdsmarkedsføring 

kan kategoriseres som reklame. I tillegg påpeker han at det å bruke «innhold» som 

virkemiddel ikke er nytt. En innvending mot å definere innholdsmarkedsføring som reklame, 

er at innholdsmarkedsføring gjerne publiseres på nettsider som selskapene eier selv, og 

dermed kjøper de ikke nødvendigvis annonseplass hos massemediene, slik definisjonen over 

krever. Det er likevel vanlig at selskapene betaler for synlighet av innlegg på Facebook for å 

promotere innholdsmarkedsføringen, og dermed kan det sies å være en form for kjøpt plass på 

det sosiale nettverket. 

I denne oppgaven vil jeg benytte Barlands definisjon av innholdsmarkedsføring, for den 

rommer et bredt spenn av innholdsmarkedsføring, som blant annet treffer Gjensidiges bruk av 

begrepet, og fordi den fokuserer på selskapene som ønsker innholdsmarkedsføringen, fremfor 

byråer som lager innholdsmarkedsføring for selskapene. 

 

1.2 Innholdsmarkedsføring og etikk 

Helt siden innholdsmarkedsføringens digitale gjennombrudd, har det pågått en debatt om 

hvorvidt denne typen markedsføring er etisk forsvarlig. Innholdsmarkedsføring er imidlertid 

en omfattende betegnelse med mange underkategorier, som ikke kan skjæres over én kam. 

Barland forklarer forskjellige begreper knyttet til innholdsmarkedsføring, blant annet 

annonsebilag, sponset innhold, brand journalism og native advertising. Forskjellene kan ligge 

både i hvordan innholdet er finansiert, hvor det er distribuert, hvem som har produsert det, så 

vel som hvordan det ser ut visuelt, verbalt og sjangermessig.  

Det er nok native advertising og produktplassering som har vært mest kritisert, fordi disse 

kategoriene gjerne er mest utfordrende med hensyn til etikk. Native advertising er annonser 

som har lignende format, tematikk eller stil, som det øvrige redaksjonelle innholdet i det 

mediet hvor annonsene opptrer. Poenget er at markedsføringen skal gli inn med omgivelsene. 

Dette medfører at ikke alle ser forskjell på hva som er redaksjonelt innhold og hva som er 

markedsføring, slik at leserne ikke er like godt rustet til å vurdere annonsene med et kritisk 

blikk. 

                                                 
11

 Ibid. 
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I 2016 viste NRK en Brennpunkt-dokumentar om markedsføring på YouTube, som 

representerer kritikken av innholdsmarkedsføringen i denne kanalen, og som ofte (om ikke 

intensjonelt) treffer unge.
12

 I dokumentaren møter vi Celina Karine Myhra og Agnes Lovise 

Haugen; to 20-åringer som videologger om sminke. De har over 40 000 abonnenter, hvor 

mange er jenter under 16 år. Myhra og Haugen kan ha en stor påvirkningskraft og tillit blant 

de unge seerne, fordi mange av dem anser videologgerne nærmest som storesøstre. Når de så 

får betalt for å reklamere for sminke, integrert i sine ellers uavhengige videoer med 

sminketips, oppstår en etisk problemstilling. Skjønner jentene at det er reklame? Blir jentene 

ekstra påvirket av reklamen fordi det er «storesøstre» som presenterer den? Dette er et 

betydelig etisk dilemma, men det faller utenfor oppgavens fokusområde, og vil derfor ikke 

behandles her. 

Fokuset i denne oppgaven er innholdsmarkedsføring i selskapenes egne kanaler, nærmere 

bestemt innhold på de ulike nettsidene deres, som også er distribuert gjennom selskapenes 

Facebook-sider. Dette gjør at kanskje de mest problematiske aspektene ved 

innholdsmarkedsføring, nemlig at den utgir seg for å være redaksjonell eller at man ikke 

oppdager at innholdet er sponset, blir mindre betydelige.  

Man kan skille mellom paid, earned, shared og owned media, som utgjør den såkalte PESO-

modellen. Den omhandler hvordan et selskap distribuerer innholdet sitt. Publiserer man 

eksempelvis en annonse i paid media (betalte medier) vil det si at man betaler for å få 

annonsen i en kanal man ikke selv eier, som aviser, magasiner eller apper. Dersom selskapet 

får sitt budskap trykket i kanaler de ikke eier selv, uten å betale for det, kalles det earned 

media (fortjente medier), og innebærer ofte medieomtale i pressen, på blogger eller lignende. 

Et eksempel på dette er Gjensidiges tekst «Uhell og tabber for 200 millioner», som ble 

plukket opp av en journalist i TV2 og resulterte i nettartikkelen «Klønete nordmenn ødelegger 

for 200 millioner».
13

 Shared media (delte medier) er når budskapet blir delt og kommentert på 

sosiale medier. Owned media kan oversettes til «eide medier», men på norsk bruker man 

begrepet egne kanaler, og er altså den kategorien jeg konsentrer meg om. Det viser til kanaler 

som selskapene selv eier og disponerer fritt, som hjemmesider, blogger og egne apper. 

Kategoriene kan imidlertid gli noe over i hverandre, slik som er tilfellet i tekstene jeg skal 

analysere i denne oppgaven. De er publisert i egne kanaler, distribuert på Facebook – noen av 

                                                 
12

 Platou, Brennpunkt, 2016 
13

 Barth-Heyerdahl, Klønete nordmenn ødelegger for 200 millioner 
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dem er sponset, delt av privatpersoner på Facebook, og en av tekstene er også referert til i 

pressen. Det vil si at teksten faktisk har vært innom alle kategoriene i PESO-modellen. 

Under presenterer jeg punktvis mine egne betraktninger om hva som kan være positivt og hva 

som kan være negativt med innholdsmarkedsføing i egne kanaler.  

Positive aspekter: 

 Tar utgangspunkt i å være verdifullt for leseren. Ofte etterstreber selskapene at 

innholdet skal være nyttig eller underholdende. 

 Kan hjelpe leseren med saker han eller hun lurer på. 

 Fagformidling: Selskapene deler fagkunnskap med leserne. 

 Gir bedre plass til informasjon fra selskapene enn tradisjonell reklame. 

 Er trolig bedre likt av leserne enn bannerreklame. 

 Kan komme seg forbi filtre (sett fra selskapenes ståsted). 

Negative aspekter: 

 Kan være reklame som er forsøkt skjult av selskapene. 

 Låner etos fra journalistikken. 

 Kan frata journalistikken troverdighet. 

 Kan føre til at journalister med knappe ressurser ureflektert kopierer selskapenes 

innhold til sine redaksjonelle artikler. 

 Kan bidra til en kommersialisering av den offentlige debatten. 

 Kan bidra til utfordring av personvernet. 

De negative aspektene henger noe sammen. Selskapene ønsker markedsføring som fremstår 

mindre som reklame og blir bedre mottatt hos leserne, dermed låner de sjangertrekk fra 

journalistikken. Fordi innholdsmarkedsføringen ligner på redaksjonelle artikler risikerer man 

at etos forbundet med denne typen artikler blir helt eller delvis overført til 

innholdsmarkedsføringens tekster. Dette kan slå negativt ut både fordi leserne blir mindre 

kritiske til markedsføringen, eller at de blir mer kritiske både til markedsføringen og 

journalistikken – som medfører svekket tillit for begge parter. 

Neste punkt på listen, journalister som kopierer selskapers tekster, kan bidra til nettopp det 

samme. I kartleggingsfasen av innholdsmarkedsføring har jeg sett flere eksempler på 
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journalister som mer eller mindre kopierer selskapers artikler.
14

 Hovedproblemet med dette er 

at innholdet er skrevet for å fremme selskapenes interesser, og ikke nødvendigvis for å bringe 

«objektive» fakta på bordet, med et kritisk blikk og ulike kilder som representerer flere sider 

av saken. For eksempel publiserte hegnar.no en sak
15

, som nærmest var en kopi av 

Storebrands artikkel «Mange tannskader på trampoline».
16

 I saken uttalte 

kommunikasjonssjefen seg om at det var lurt å kjøpe barneforsikring, noe som kan oppfattes 

som reklame for selskapets forsikringsprodukt. Det samme budskapet slo igjennom på 

e24.no
17

, men der var innholdet gjennomarbeidet av artikkelens journalist, og det var hentet 

inn flere andre kilder. Andre aviser som omtalte saken var Aftenposten, Telemarksavisa, og 

Østlands-posten. Årsaken til at journalister kopierer saker fra kommersielle aktører er blant 

annet redaksjonenes knappe ressurser og krav til hurtig produksjon av artikler. Dette benytter 

kommunikasjonsarbeidere seg av, og skriver tekster som journalister enkelt skal kunne ta i 

bruk.  

I Bruk Pressen 3.0 skriver Anders Cappelen om hvordan man kan maksimere sjansen for å få 

gjennomslag for budskapet sitt i pressen. Han skriver at «Jo større journalistiske kvaliteter 

innspillet har, desto større er sjansen for redaksjonell omtale».
18

 Blant annet god vinkling, 

bildemateriell og intervjuobjekter kan få journalisten til å se potensialet i saken og spare ham 

for tid. Kommunikasjonsarbeidere kan bruke innholdsmarkedsføring på denne måten, ved å 

gjøre saker tilgjengelige og nærmest klart til bruk for journalister, når selskapene ønsker 

presseoppslag. Særlig brukes portalen, Mynewsdesk, til denne strategien. Den ovennevnte 

Storebrand-teksten var publisert på denne portalen. 

Mynewsdesk er et nettsted hvor selskaper kan laste opp tekster som journalister står fritt til å 

bruke i egne artikler. Det koster per dags dato enten 37 000 eller 67 000 kroner for selskaper å 

få et «søkeoptimalisert nyhetsrom» hvor de kan publisere tekster, som når ut til kontakter, 

media og interessenter.
19

 Dersom de velger det dyrere alternativet får de også statistikk fra 

nyhetsrommet og mulighet til å bruke sin egen visuelle profil på nyhetsrom og i e-poster. I 

dag kan man finne 998 bedrifter på Mynewsdesk, hvor 59 av dem kategoriseres som 

«økonomi og finans». Både Storebrand, Gjensidige og If Skadeforsikring er å finne på 

nettsiden. Om slike «nyhetsrom» skal betegnes som egne kanaler kan diskuteres, ettersom 

                                                 
14

 F.eks. Storebrands sak om tannskader på trampolinen, eller Gjensidiges «Uhell og tabber for 200 millioner» 
15

 Thue, - Vi ser brudd, hjernerystelser og tannskader 
16

 Storebrand, Mange tannskader på trampoline 
17

 Strenden, Høysesong for trampolineskader 
18

 Cappelen, 2012, s.87 
19

 Mynewdesk, Løsninger og priser 
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selskapene må betale for å ha dem. Samtidig står de fritt til å publisere og disponere innhold 

på «nyhetsrommene» sine. 

Det siste punktet i oversikten over negative aspekter ved innholdsmarkedsføring, altså 

utfordring av personvernet, vil behandles under punkt 2.10-11. 

 

1.3 Gjensidige og DNBs innholdsmarkedsføring 

Gjensidige er et nordisk skadeforsikringsselskap, med virksomhet i Norge, Danmark, Sverige 

og Baltikum. I Norge har de den største markedsandelen innen forsikring, og tilbyr i tillegg 

bank, pensjon og sparing. I selskapets merkevareplattform finner vi selskapets visjon: «Vi 

skal kjenne kunden best og bry oss mest». I tillegg har de et eksternt kommunikasjonskonsept: 

«Godt Forberedt».
20

 Vi skal se at disse rettesnorene kommer til uttrykk gjennom selskapets 

innholdsmarkedsføring. 

DNB er Norges største finanskonsern, med over to millioner norske kunder. I tillegg til 

banktjenester, tilbyr de andre finansielle tjenester, deriblant forsikring. De har også en rekke 

internasjonale filialer og representasjonskontorer, blant annet i Sverige, Polen, Baltikum og 

Luxembourg. Begge selskapene satser på innholdsmarkedsføring, og publiserer jevnlig ulike 

typer innholdsmarkedsføringstekster i forskjellige kanaler. DNB har til og med bygget sitt 

eget mediehus, med nyhetsdesk og morgenmøter hver dag.
21

 Ifølge divisjonsdirektør, Nina 

Hareide-Larsen, ligger fokuset deres på å «dele kunnskap» med leserne.
22

  

Siden vi skal konsentrere oss om selskapenes egne kanaler, kommer her en beskrivelse av 

Gjensidige og DNBs innholdsmarkedsføring, innsnevret til tekster i noen av selskapenes 

aktive kanaler. Både Gjensidige og DNB publiserer tekster med et bredt spekter av temaer. 

Fellesnevneren er at de fleste tekstene gir råd, eller grunnlag for råd, som kan bedre 

økonomien til leserne, eller råd for å forebygge eller unngå skader. Dette høres kanskje ikke 

så spredt ut, men det kan være alt fra boligprisvekst, til tips om hvordan man skal unngå 

vannskader, til råd om øvelseskjøring, hvordan man sikrer barn i bilen, eller mer 

produktfokuserte tekster.  

En del av innholdsmarkedsføringen til Gjensidige er å finne på temasiden «Hendelser i livet», 

som består av råd om bolig, familieliv, bil og tips til unge. I tillegg har de en side med fem 

                                                 
20

 Gjensidige, Visjon og merkevareplattform 
21

 Content Marketing Norge, Slik bygger DNB sitt eget mediehus 
22

 Ibid. 



10 

 

fageksperter innen bolig, kjæledyr, bil, reise og trening, som de for tiden promoterer på 

Facebook. Det siste året har de også tatt i bruk et «nyhetsrom» på Mynewsdesk.
23

 De fleste 

tekstene har en forbrukerøkonomisk tilnærming til temaene. I tillegg til de to hovedsidene for 

innholdsmarkedsføring er det noen tekster på produktsidene, og tekster som blir laget for 

nyhetsbrev og lignende. Det skal også nevnes at Gjensidige har opprettet en side for eldre, 

godtforberedt.no, i forbindelse med et nytt produkt, Helse 55+, men det har vært et 

pilotprosjekt for å lære mer om denne typen markedsføring. I DNBs tilfelle har de flere 

nettsider hvor de publiserer innholdsmarkedsføring. Blant annet har de larepenger.no, en 

nettside med formål om å lære barn pengers verdi, og boligreisen.no, som skal hjelpe leseren 

gjennom et boligkjøp.  De har også siden DNB FEED og temasider på dnb.no. På 

«Temasider» har de følgende underkategorier: Barnefamilien, UNG 18 - 33 år, trygg bank, 

Kjøpe bolig, Skatt og selvangivelse, Arveoppgjør og dødsbo, Starte bedrift, Starte nettbutikk, 

Foreninger og lag.  

Tekstene distribueres gjennom Gjensidige, DNB og Silje Sandmæls Facebook-sider. I 

skrivende stund publiseres flest nye tekster på DNBs DNB FEED og Gjensidiges side med 

fageksperter, «Godt forberedt», mens temasidene på DNB og Gjensidiges hjemmesider er mer 

statiske. For å få et overblikk over hva de to selskapene skriver om, vil jeg vise eksempler på 

tre tekster fra hver underkategori på DNB FEED, og Gjensidiges fagekspert-side. Tekstene 

kan publiseres under flere av kategoriene, og sesongavhengige artikler endres gjerne litt og 

republiseres når de er aktuelle igjen.  

DNB FEED er delt inn i seks ulike kategorier med tekster. Den første kategorien er «Bedrift», 

hvor de publiserer innhold som kan være relevant for selvstendig næringsdrivende eller de 

som er interessert i å starte egen bedrift. Her er tre eksempler på tekster som finnes på denne 

siden: 

Bedrift: «SPENNENDE SELSKAPER I NY AKSELERATOR», «MINIDOKUMENTAR: 

PÅ INNSIDEN AV ELITEUNIVERSITETET I SILICON VALLEY», «ER 2017 ÅRET DU 

STARTER EGEN BEDRIFT?» 

Den andre kategorien er «Bolig», og består av tekster relatert til bolig. Tips til kjøp og salg av 

boliger, finansiering og forsikring av boliger og boligmarkedet er sentrale temaer. 

Bolig: «BOLIGSELGERE TAPER ALLTID PÅ KUPPING», «ALT DU TRENGER Å VITE 

OM BOLIGKJØP!», «VIL DU KJØPE HYTTE? – SLIK SKAFFER DU FINANSIERING» 

                                                 
23

 Se 1.2. Innholdsmarkedsføring og etikk 
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Tredje kategori er «Makro» og dreier seg om makroøkonomi. Her publiseres tekster som 

ligner på artikler fra Dagens Næringsliv, E24 eller økonomidelen av en avis. 

Makro: «FIRE GRUNNER TIL AT KRONEN VISER MUSKLER», «DISSE SEKTORENE 

TROR FONDSFORVALTEREN BLIR VINNERNE I 2017», «TI ÅR PÅ RAD MED OLJE, 

OFFSHORE OG SHIPPING» 

Den fjerde kategorien, «Nyheter», er vanskeligere å få grep om, fordi den rommer et bredt 

spekter av temaer. I hovedsak er tekstene i denne kategorien basert på «nye» hendelser, men 

også forbrukertips og andre saker publiseres i denne kategorien. Kanskje vil sakene som ikke 

passer inn under de andre kategoriene plasseres her. 

Nyheter: «OVER 100 BANKER SATSER SAMMEN PÅ VIPPS», «SLIK SPARER DU TIL 

PENSJON GJENNOM LIVSLØPET», «NÅ KOMMER «VIDAR». SLIK SIKRER DU DEG 

MOT EKSTREMVÆRET» 

I den femte kategorien, «Privatøkonomi», publiseres mange av tekstene med DNBs 

forbrukerøkonom, Silje Sandmæl. Dette er tekster som ligner forbrukerjournalistikk, med råd 

til leserne om hvordan de kan bedre økonomien sin, eller unngå unødvendige utgifter. 

Privatøkonomi: «SLIK SIKRER DU DEG MOT VANNSKADER», «SLIK KOMMER DU 

DEG UT AV GJELDSFLOKA», «BOLIGPRISENE OPP 2,8 PROSENT I JANUAR» 

Den siste og sjette kategorien, «Teknologi», inneholder tekster knyttet til teknologi, med vekt 

på DNBs digitale teknologi – og særlig selskapets betalingsapp, Vipps. 

Teknologi: «NORDMENN ER VERDENS MEST DIGITALE BANKKUNDER», «500 000 

NORDMENN ER KLARE FOR VIPPS FAKTURA», «DNB SKAL ANSETTE OVER 

HUNDRE IT-HODER I 2017» 

Gjensidige har fem fageksperter og rådgivere, hvor den første er reiselivsekspert, Lene 

Kristine Wold Hasler. Her publiseres tekster knyttet til reise, med vekt på finansiering og 

forsikring av reiser, samt tips til å unngå skade og tyveri: 

Lene Kristine Wold Hasler: «Slik sikrer du skiutstyret», «Reisen til julefeiringen», «Se opp 

for lommetyver» 

Neste rådgiver er kjæledyrekspert, Siri Martine Brandstorp, som gir råd om kjæledyr. 

Hoveddelen av tekstene inneholder råd om hvordan man skal holde dyrene friske. 

Siri Martine Brandstorp: «Slik aktiviserer du hunden innendørs», «Ikke gi kjæledyrene 

julemat», «Tegn på innbilt svangerskap» 
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Tredje rådgiver er fysioterapeut Ivar Sundsbø. I denne kategorien er det vekt på trening, med 

tips og øvelser for å forebygge skader. 

Ivar Sundsbø: «Tips til å trene utendørs i vinter», «Slik lykkes du med nyttårsforsettet», 

«Fire øvelser for å forebygge ryggsmerter» 

Fjerde rådgiver er bilmekaniker Jan Fleinsjø. Her publiseres tekster knyttet til bil, 

motorsykkel, kjøring og bilhold. Også i denne kategorien er det fokus på tips for å unngå 

skader. 

Jan Fleinsjø: Slik får du en hyggelig langtur med bil», «Slik unngår du bulking i 

juletrafikken», «Se opp! Black friday er den nye bulkedagen» 

Den siste rådgiveren er tømrer Simon André Olsen. Han gir råd om hus og hjem, igjen med 

fokus på å unngå skader. 

Simon André Olsen: «Hold varmen i hjemmet», «Slik forbereder du deg på vinterstormene», 

«B.R.A.N.N. mot brann» 

Den røde tråden i tekstene fra rådgiverne, er tips for å forbygge skade. Denne strategien kan 

potensielt vise leserne at Gjensidige bryr seg om dem, samtidig som den kan bidra til å 

redusere erstatningsutbetaling til Gjensidiges kunder dersom de følger tipsene som 

presenteres i tekstene. 

Som vi ser av at mange overskrifter starter med «slik», er råd og tips til ulike ting 

gjennomgående i de fleste artiklene. Det er ikke overraskende at DNB og Gjensidige ønsker å 

skrive artikler som skal oppfattes som nyttige hos folk flest, ettersom det er nettopp dette som 

er tanken bak innholdsmarkedsføring. Det skal jo være tekster leserne har lyst til å lese og 

helst skal de sitte igjen med et godt inntrykk av selskapene i etterkant, og da er det tross alt en 

fordel at leserne faktisk syntes at artiklene var verdt å lese. 

Et typisk scenario for hvordan innholdsmarkedsføring initieres, er at selskapet får et nytt 

produkt eller ønsker å rette fokus mot et produkt de allerede tilbyr. En annen inngangsport er 

å ta utgangspunkt i sesongen man er i, eller hendelser som preger mediebildet, som for 

eksempel var tilfellet med DNBs «NÅ KOMMER «VIDAR». SLIK SIKRER DU DEG MOT 

EKSTREMVÆRET» og Gjensidiges «Ikke gi kjæledyrene julemat». 

Vi skal se nærmere på seks tekster fra Gjensidige og DNB, men før vi kan analysere tekstene 

og se hva slags effekt de kan ha, trenger vi et teoretisk grunnlag for analysen.  
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2 Oppgavens grunnmur 

Under er en oversikt over teorien vi skal innom i dette kapittelet. Teorien vil anvendes i 

analysedelen og diskusjonen, og vil dermed danne grunnlaget for oppgavens konklusjon. 

Derfor vil jeg her redegjøre for hva de ulike begrepene innebærer. I tillegg vil leseren få bedre 

innsikt i hvordan jeg har arbeidet med analysen og hva som har vært mitt fokus. 

 

Figur 1: Oversiktskart over teori 

Hensikten med figuren over er å gi en oversikt over oppgavens teori, og vise hvordan de ulike 

begrepene henger sammen. I figuren står retorikkdefinisjonen jeg bruker, samt retorikkens 

funksjon. Denne sirkelen skal tolkes som selve det retoriske produktet, det vil si en gitt tekst. 

Alle pilene som peker inn mot retorikk har sirkler med momenter som inngår i teksten. Det 

gjelder etos, patos, logos, topoi og doxa, samt undergrupper som er inndelinger av logos 

(eksempel og argumentasjon) og etos (fronesis, arete, eunoia og autentisitet). Doxa kommer 

til uttrykk i teksten og kan påvirke alle retorikkens momenter, derfor er denne sirkelen 

symbolisert med stråler og en pil inn mot retorikk. Videre er doxa spesielt viktig for topoi, 

identifikasjon og logos, og har derfor piler inn mot de tre sirklene. Doxa legger grunnlag for 

hvilke topoi man bruker, og det påvirker valg av argumenter. Ved å analysere topoi og logos, 

kan vi dermed avdekke tekstens doxa. I tillegg kan doxa lede til identifikasjon, dersom 

tekstens doxa samstemmer med leserens doxa. Også topoi, og andre momenter fra retorikken, 

vil kunne legge grunnlag for identifikasjon, noe pilene fra topoi og retorikk viser. Fordi 
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identifikasjon oppstår når publikum leser teksten, peker pilen fra lesersituasjonene inn mot 

denne sirkelen. 

Jeg skal nå utdype hva figurens begreper innebærer. Deretter skal vi, med bakgrunn i teorien, 

undersøke andre faktorer som preger dagens og fremtidens innholdsmarkedsføring, og se 

hvilke fordeler og utfordringer dette kan medføre. 

 

2.1 Retorikk: Avgrensning og definisjon 

Det finnes mange måter å inndele, avgrense og definere retorikk på. Enkelte har en strengere 

avgrensning, som begrenser seg primært til verbalspråket eller bevisst overtalelse av 

mottakerne. Andre har et videre retorikkbegrep, som inkluderer flere typer symboler eller 

mindre intensjonell kommunikasjon.
24

 En vanlig oppfattelse i antikken var at retorikk er 

evnen til å overtale, og den ble hovedsakelig plassert innenfor den politiske sfæren, rettssalen 

og det offentlige rom.
25 

I nyretorikken, etter andre verdenskrig, har arenaen utvidet seg til å 

kunne gjelde litteratur, musikk, filosofi, vitenskap, og andre områder. I tillegg inkluderes 

andre former for symbolsk kommunikasjon, enn kun verbal- og kroppsspråk.  

Jeg vil starte med å skille mellom retorikk som teori (rhetorica docens), retorisk analyse 

(rhetorica studens) og retorikk i praksis (rhetorica utens).
26

 I denne oppgaven vil vi altså 

komme borti alle tre former; i teoridelen rhetorica docens, og i analysedelen rhetorica 

studens – anvendt på selskapenes utens. Retorikk i praksis har trolig eksistert like lenge som 

språket, og Homers verker Odysseen og Illiaden fra ca. 720 f.Kr. fremheves ofte som tidlige 

eksempler på retorikk, fordi verkene har trekk fra senere teori om hva som betegner vellykket 

retorikk.
27

 

De første lærebøkene i retorikk skal være forfattet av de to greske sofistene Korax og Teisias, 

to profesjonelle retorikklærere i antikken.
28

 Etter tyrannen Hieron ble styrtet på Sicilia i år 467 

f.Kr., underviste sofistene borgerne i veltalenhet for å hjelpe dem i rettsaker, slik at de kunne 

vinne jorden sin tilbake.
29

 Kunnskapen vi har om sofistenes lærebøker i retorikk, har vi fått 

gjennom sekundærkilder. Den tidligst bevarte læreboken i retorikk er Aristoteles’ Retorikk fra 

                                                 
24

 Kjeldsen, 2009, ss. 17-22 
25

 Andersen, 2007, s. 14 
26

 Ibid., s. 12 
27

 F.eks. Kjeldsen, Retorikk i vår tid eller Laurent Pernot, Rhetoric in Antiquity 
28

 Kjeldsen, 2009, s. 27 
29

 Ibid. 
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ca. 330 f.Kr., som har satt sitt spor på mange av de senere behandlingene av retorikk.
30

 

Aristoteles anså den retoriske evnen som «evnen til å i enhver sak se hvilke muligheter man 

har til å overbevise».
31

 Han analyserte, strukturerte og kategoriserte årsakene til at folk lykkes 

med dette. Ifølge han har vi tre bevismidler (pisteis) til rådighet for å overbevise andre: etos, 

patos og logos. Etos er talerens karakter, patos er appeller til publikums følelser, og logos er 

talerens resonnement eller argumentasjon.
32

 I analysene av DNB og Gjensidiges tekster skal 

vi se hvordan selskapene har benyttet seg av disse tre bevismidlene. 

Aristoteles beskrev en retorikk begrenset til intensjonell bruk av kommunikasjon, noe som 

mange også gjør i nyere tid.
33

 Samtidig vektlegger ulike retorikere gjerne forskjellige aspekter 

ved retorikken: Chaïm Perelman vektlegger rasjonell argumentasjon, Jørgen Fafner 

vektlegger forutsetningene for veltalenhet, mens Kenneth Burke fremhever identifikasjon. 

Retorikkdefinisjonen jeg baserer denne oppgaven på er hentet fra Jens E. Kjeldsens Retorikk i 

vår tid. Han har en utvidet retorikkforståelse, hvor ikke bare ord, men også bilder kan 

argumentere, og hvor avsenderen kan være en enkeltperson, gruppe eller institusjon. 

Retorikken definerer han som «hensiktsbestemt og virkningsfull kommunikasjon».
34

 Den kan 

finnes i sanger, TV-program eller politiske taler, så lenge kommunikasjonen er 

hensiktsbestemt og virkningsfull. Definisjonen treffer innholdsmarkedsføring godt, ettersom 

selskapene har en bestemt hensikt med å lage og spre tekstene sine. De ønsker å bygge og 

bedre interessentenes inntrykk av selskapene, bedre relasjoner, påvirke leserne til å kjøpe flere 

av produktene deres og forbli lojale kunder. 

Jeg skal også benytte Kenneth Burkes A Rhetoric of Motives, for å analysere tekstene i denne 

oppgaven, særlig med vekt på identifikasjon, som vi skal komme tilbake til. Burke beskriver, i 

likhet med Kjeldsen, en retorikk avgrenset til kommunikasjon med bestemt hensikt. 

Retorikkens funksjon forklarer han som «the use of words by human agents to form attitudes 

or induce actions in other human agents»
35

, noe som stemmer godt overens med 

innholdsmarkedsføringens ovennevnte hensikt. Selv om Burke skriver «use of words», 

utelukker han ikke annen symbolbruk i sin behandling av retorikk.  

                                                 
30

 Ibid. s. 31 
31

 AR I.2.1., oversatt av Tormod Eide, 2006 
32

 AR I.2.3., oversatt av Tormod Eide, 2006 
33

 Kjeldsen, 2009, s. 19 
34

 Ibid. s. 25 
35

 Burke, 1950, s. 41 



16 

 

Et annet aspekt han vektlegger er hensikten bak retorikken. Ofte vil samtalepartnere tolke 

utsagn i lys av hva de oppfatter som den andre partens hensikt med utsagnet. Dersom jeg sier 

at «det er kaldt», vil det kunne utløse ulike handlinger eller holdningsdannelser hos den andre 

parten. Skjer kommunikasjonen i en leilighet hvor et vindu står åpent, vil den andre parten 

tolke ytringen min i lys av dette. Kanskje tenker han at hensikten min er å bli varmere, og går 

derfor og lukker vinduet. Utspiller kommunikasjonen seg utendørs vil han tolke utsagnet 

annerledes. Da er hensikten min gjerne å uttrykke følelser, eller å få bekreftet at det er kaldt, 

og dermed sier han seg enig eller kanskje kommer han med noen trøstende ord.  

Dette kan også være en av årsakene til at selskaper ofte ønsker at budskapet deres publiseres 

av en journalist i pressen, fremfor å skrive det selv i egne kanaler. I tillegg til at budskapet kan 

nå ut til et større eller annerledes publikum, er et viktig poeng at leserne tolker budskapet 

annerledes hvis det kommer fra en uavhengig journalist og ikke fra selskapet selv. Når 

Storebrand skriver at det lønner seg å kjøpe barneforsikring, kan vi tenke oss at hensikten er å 

selge flere barneforsikringer slik at de kan tjene mer penger. Dermed tolker vi budskapet i lys 

av dette, og konkluderer med at det kanskje ikke er nødvendig å ha barneforsikring. Leser vi 

derimot budskapet i artikkelen på hegnar.no, tror vi gjerne at hensikten er å hjelpe oss lesere, 

og tilby god og korrekt informasjon. Tolkningen av journalistens hensikt fører gjerne til at vi 

stoler mer på utsagnet, og kanskje ender vi opp med faktisk å kjøpe barneforsikringen.  

Av dette ser vi at et av innholdsmarkedsføringens virkemidler kan være å låne journalistenes 

hensikter, slik at leserne tolker budskapene annerledes enn de ville ha gjort om det kom fra 

selskapene selv. Dersom en leser ser en bannerreklame, vil hun automatisk tolke hensikten 

dithen at avsender ønsker å selge produktet det reklameres for. Ser leseren produktet nevnt i 

en artikkel på Facebook, får hun ikke nødvendigvis samme umiddelbare inntrykk av 

avsenderens hensikt selv om avsenderen fortsatt er den samme. Årsaken er at reklamen ligner 

på journalistikkens hjelpende og informerende tekster.  

Overraskende nok, viste det ene gruppeintervjuet at ikke alle stoler mer på redaksjoner enn på 

kommersielle aktører på Facebook. Da jeg spurte om Gjensidiges tekst, «B.R.A.N.N. mot 

brann», hadde vært mer troverdig om den var publisert av VG enn på Facebook, svarte 

informantene at den hadde vært mindre troverdig dersom den kom fra VG, fordi de oppfatter 

VG som en lite troverdig kilde. Dersom dette er representativt vil det være hensiktsmessig for 

selskapene å publisere innholdet sitt selv på Facebook, fremfor å tipse VG med hensyn til 

tillit. Vi skal imidlertid ta i betraktning at denne artikkelen handlet om å sikre seg mot brann, 
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og var ikke direkte knyttet opp mot Gjensidiges produkter. Hadde det vært tilfellet, ville 

kanskje reaksjonen ha vært en annen. Et par av de eldre respondentene svarte på den andre 

siden at DNB og Gjensidiges tekster hadde vært like troverdige dersom de hadde vært skrevet 

av journalister fra VG eller andre aviser.  

 

2.2 Etos: Avsenders karakter 

Ifølge Aristoteles er etos et av tre bevismidler, og er det middelet som skal overbevise 

publikum gjennom å spille på avsenderens karakter. Eksempler på dette kan være når 

Gjensidige skriver: «Vi forsikrer flest biler i Norge», for å overbevise leserne om at også de 

bør forsikre bilen sin hos Gjensidige. Denne oppgaven skal kartlegge ulike måter selskaper 

kan bygge og styrke etos gjennom innholdsmarkedsføring, og hvordan selskapene bruker etos 

er bare en del av dette. Dermed er både patos og logos, så vel som etos, bevismidler som kan 

påvirke hvordan publikum opplever selskapenes karakterer. 

Aristoteles vier ikke mye plass til etos i sine bøker om retorikk, og han advarer mot 

overdreven etosbruk ettersom det kan vekke misunnelse.
36

 Likevel skriver han at etos nesten 

kan ha den største effekten av de tre bevismidlene, dersom man mestrer det: «[det er ikke] 

langt fra at talerens personlighet (etos) utgjør det sterkeste av alle bevismidler».
37

  

Den formen for etos som Aristoteles konsentrerer seg om, kan vi karakterisere som subjektiv 

etos. Det referer til etos som etableres gjennom talerens egne utspill. Det vil ikke si at 

Aristoteles mente at publikums forhåndsoppfatning av taleren er ubetydelig, men at det er 

utenfor talerens retoriske muligheter i situasjonen, og dermed er irrelevant.
38

 Eksempler på 

subjektiv etos kan være når DNBs kommunikasjonsdirektør intervjues av en journalist på TV, 

eller det kan være en artikkel Gjensidige publiserer på Facebook.  

En annen variant av etosbegrepet blant de gamle grekerne er objektiv etos, som vil si andre 

menneskers omtaler og beskrivelser av talerens karakter.
39

 Eksempler hvor objektiv etos 

etableres, kan være i en privat samtale mellom to venner om DNBs håndtering av «Dakota 

Access Pipeline»-saken, eller kunders kommentarer, vurderinger og anmeldelser av selskapet 

på Facebook. Begge disse etoskategoriene er høyst relevante i selskapers omdømmebygging, 

men førstnevnte kan være lettere for dem å kontrollere. Både selskapets egne uttalelser og 
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andres ytringer om det, vil kunne påvirke en persons inntrykk av selskapets karakter. Fordi 

jeg først og fremst skal analysere tekster distribuert av selskapene selv, konsentrerer jeg meg 

om subjektiv etos. Samtidig forholder jeg meg til at objektiv etos påvirker lesernes 

oppfatninger av selskapene, og tolkningen de gjør av selskapenes tekster, selv om dette ikke 

er oppgavens fokus. 

De to etosbegrepene henger også sammen med James C. McCroskeys initial ethos 

(innledende etos), som er selskapets etos i det mottakeren møter en av tekstene deres, derived 

ethos (avledet etos), som referer til etos som skapes gjennom teksten – både gjennom 

påvirkning av teksten og omgivelsene i den retoriske situasjonen, og terminal ethos (endelig 

etos), som følger etter at leseren har lest teksten.
40

 Innledende etos kan være påvirket både av 

subjektiv og objektiv etos, mens avledet etos henger sterkt sammen med subjektiv etos i 

teksten, særlig når det kommer til innholdsmarkedsføring. Årsaken er at slike tekster i 

hovedsak leses alene, og dermed vil ikke andre personer kunne påvirke leseren slik som kan 

være tilfellet hvis du ser en TV-debatt og diskuterer den underveis med sidemannen. I en 

debatt vil også motparten kunne påvirke avledet etos, mens i innholdsmarkedsføring er 

avsenderen som oftest den eneste parten i teksten.  

I vårt tilfelle blir dermed forskjellen mellom innledende og endelig etos, i stor grad forårsaket 

av subjektiv etos. Det vil eksempelvis si at dersom en leser har inntrykk av at DNB er en 

streng og seriøs bank før møtet med en gitt tekst, kalles dette innledende etos, og er trolig 

både subjektivt og objektivt konstruert. Dersom inntrykket endrer seg etter å ha lest en 

artikkel med den smilende DNB-rådgiveren, Silje Sandmæl, kan det skyldes DNBs 

etosappeller i teksten – altså subjektiv etos. Inntrykket av DNB, som leseren sitter igjen med 

etter å ha lest teksten, er endelig etos. Kanskje har det endret seg til å være at DNB er en 

seriøs, men hyggelig, uformell og hjelpsom bank. Endringen underveis, fra leserens 

førsteinntrykk til inntrykket hun sitter igjen med etter å ha lest teksten, er avledet etos. Det er 

avledet etos vi snakker om, når vi skal undersøke hvordan DNB og Gjensidige bygger og 

styrker etos gjennom innholdsmarkedsføring. 

Videre kan vi skille mellom ulike etoskvaliteter, eller etosdimensjoner. Aristoteles skrev at 

«Talerens karakter gjør sin virkning når talen fremføres slik at den gjør talen troverdig».
41

 

Ifølge han kan talerens karakter deles inn i tre kategorier: fronesis, arete og eunoia. Fronesis 
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er talerens forstand, arete er talerens moralske karakter, og eunoia er talerens velvilje overfor 

tilhørerne. Aristoteles skrev at dersom en taler svikter i sin overbevisning er det fordi:  

Enten har de ikke de riktige oppfatninger på grunn av uforstand, eller de har de riktige 

oppfatninger, men unnlater å si hva de mener på grunn av en slett karakter. Eller de er 

både forstandige og skikkelige mennesker, men mangler god vilje – derfor kan det skje 

at de som vet hva som er best, ikke gir de beste rådene.
42

  

Sistnevnte kategori er aktuell for profittdrevne selskaper, selv om de hevder å sette kunden 

først og har en oppfatning om at det gagner dem å prioritere kundenes interesser. For 

eksempel er Gjensidiges visjon: «Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest».
43

 Uavhengig 

av selskapenes interesser, vil nok mange lesere være skeptiske til at selskapene gir sine beste 

råd dersom det svekker sjansen for salg. La oss igjen bruke Storebrands artikkel om 

tannskader på trampolinen som eksempel. Her kan vi forestille oss at en leser er skeptisk til 

rådet om at de bør ha barneforsikring, ettersom det kommer fra Storebrands 

kommunikasjonssjef som vil tjene på at leserne kjøper barneforsikring. Kanskje leseren tror at 

kommunikasjonssjefens velvilje overfor selskapet overgår velviljen for leseren, og at han 

dermed ikke nødvendigvis gir sitt beste råd. At en kommunikasjonssjef henvender seg til 

pressen for å fortelle at en av deres forsikringer er unødvendig å kjøpe, hører nok 

sjeldenhetene til. Dersom en uavhengig forbrukerjournalist ga rådet om å kjøpe 

barneforsikring, ville det kanskje virket mer troverdig for leseren, fordi han ikke har like mye 

å vinne på at leseren kjøper forsikringen.  

Resultatene fra en studie i 1966, tyder på at dersom en avsender argumenterer mot sine egne 

interesser vil han eller hun oppfattes som mer troverdig. Forskerne undersøkte hvordan 

publikums holdninger til strafferammer endret seg dersom en påstått straffedømt person 

argumenterte enten for eller mot strengere straff. Ikke overraskende fikk argumentene langt 

større effekt når den «straffedømte» argumenterte for strengere strafferammer i forhold til 

mildere straff.
44

  Studien undersøkte kommunikatorer med lav prestisje, men resonnementet er 

likevel at mottakere gjerne oppfatter at personer som argumenterer mot sine egne interesser 

snakker sant, fordi det ikke kan være noen annen grunn til å gjøre det. 

Elisabeth Hoff-Clausen viser i Online Etos, en etosbetraktning med vekt på eunoia, altså 

velvilje. Årsaken er at forskningen tyder på at leserne er mest opptatt av nettopp denne 
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etosdimensjonen. Ifølge Hoff-Clausen legger Cicero mer vekt på eunoia enn Aristoteles og 

derfor benytter hun romerens teori – en sympatiens etos:  

Ciceros syn på etos er således blevet kalt a sympathy of etos (Wisse, 1989), fordi han 

lægger vægt på etos som en appell til følelserne og, som Carolyn R. Miller (2004) 

beskriver det, som en appelform, der handler om at vise modtagerne interesse, at 

række hånden frem […]
45

 

Eunoia handler altså om å sette mottakernes interesse i fokus, og i likhet med Carolyn Miller 

mener Hoff-Clausen at eunoia er spesielt relevant for etosbygging på internett. Miller skriver 

at overgangen fra personlig interaksjon, til interaksjon via tekniske systemer det siste halve 

århundret har flyttet fokus fra fronesis til eunoia – fra forstand til følelser. Ifølge Miller hviler 

forholdet mellom kommunikatorer i dagens samfunn på sympati og følelser, og gjør den 

sosiale relasjonen dem imellom sentral.
46

 

Selv om eunoia er en vesentlig etosdimensjon på internett, vil jeg undersøke alle Aristoteles’ 

etoskvaliteter på lik linje. Årsaken er at jeg ikke baserer meg på hvilke kvaliteter avsender 

eller leser burde vektlegge, men snarere hvilke retoriske verktøy avsender har tilgjengelig i 

den retoriske situasjon. Slik unngår jeg å ekskludere eller overse andre kvaliteter som 

etableres i tekstene jeg analyserer, og vektlegges av leserne. I tillegg er det ikke alltid slik at 

det som er viktig for leserne vektlegges av tekstforfatterne, så selv om eunoia er viktig for 

publikum er det ikke sikkert at dette er fokus hos avsender. 

I dette avsnittet har vi inndelt etos basert på tre ulike faktorer: avsender, tidspunkt og 

kvaliteter. Den første inndelingen, subjektiv og objektiv etos, er basert på hvem som er 

avsender av budskapet, den neste, initial, derived og terminal ethos, er basert på tidspunktet 

man måler etos, mens den siste er ulike etoskvaliteter ved avsender: fronesis, arete og eunoia. 

 

2.3 Autentisitet: En selvstendig etoskvalitet? 

I senere tid er også autentisitet omtalt som en selvstendig etoskvalitet, på linje med 

Aristoteles’ tre originale etosdimensjoner. Anders Johansen vektlegger autentisitet som en 

vesentlig etoskvalitet for politikere, og antyder at det er et moderne trekk som har utviklet seg 

etter fjernsynets frembrudd.
47

 Politikere viser frem hjemmene sine på TV, og stiller opp i talk 

shows med personlige historier, og byr på seg selv. 
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Johansen bruker TV-debattene mellom George H. W. Bush og Michael Dukakis i 1988 som et 

eksempel på autentisitet, hvor de to kandidatene ble omtalt som «The Nice Guy» og «The Ice 

Guy». Bush klarte seg bedre enn sin motkandidat, blant annet fordi han virket mer naturlig og 

varm enn Dukakis. Dukakis’ smil fremstod ikke som ekte, fordi han ikke hadde smilerynker 

da han smilte, men hevet bare leppene og eksponerte tanngarden sin. I tillegg virket han mer 

kontrollert enn Bush, som stotret og flakket med blikket. Dette fikk Bush til å fremstå som 

mer oppriktig og mer «seg selv», mens Dukakis’ fremtreden virket mer innøvd og polert. Her 

er det fristende å trekke en parallell til DNBs økonomirådgiver og frontfigur Silje Sandmæl, 

som i DNBs videoer med forbrukerråd viser en fnisende og smilende Sandmæl i samtale med 

ungdom.
48

 Hennes fremtreden kan stå i motsetning til fordommer om striglede og kalde 

økonomer, som er kontrollerte og alvorlige. Dette kan gjøre at hun fremstår som mer 

autentisk. 

En slik oppfatning av autentisitet som beskrevet over, antyder at mennesker har én personlig 

rolle hvor de er «seg selv» og én profesjonell rolle hvor de i mindre grad er «seg selv», og i 

større grad trer inn i en unaturlig og innøvd rolle. Dermed blir det å være autentisk det samme 

som å vise sin personlige eller private rolle; den som faller naturlig, og ikke den profesjonelle 

rollen, hvor man anstrenger seg for å overstyre kroppens naturlige reaksjoner og fremvise 

trekk man har trent på i forkant – med hensikt om å overtale publikum.  

Da Erna Solberg ble hyllet for å vise frem sitt rotete hjem på landsdekkende TV
49

 og Knut 

Arild Hareide fremstår som troverdig fordi han stotrer, er det nettopp dette aspektet ved 

autentisitet som trer i kraft. Med andre ord: å være autentisk er å vise sitt «ekte selv» og ikke 

virke som om man har trent på å fremstå på en viss måte. At mennesker i realiteten besitter ett 

«ekte selv» er tvilsomt. Jennice Vilhauer, psykologiprofessor og forfatter av boken Think 

Forward to Thrive, påpeker i en artikkel at man ikke bare har én side ved seg selv, men at: 

Having a self that adapts to different situations is a highly desirable characteristic that 

demonstrates what psychologists refer to as EQ (emotional quotient), which is also 

known as social intelligence. Having good social intelligence reflects having 

knowledge of your own power to decide which self you want to be in a given 

situation.
50

 

Ifølge Vilhauer er det å tilpasse seg ulike omstendigheter faktisk et trekk i seg selv, og det er 

til og med et tegn på sosial intelligens. Det er ikke nødvendigvis passende for en rådgiver i 

Gjensidige å snakke med kundene sine på samme måte som han gjør med sine nærmeste 
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venner. Og det kan være upassende for en politiker å uttale seg til en journalist slik hun uttaler 

seg til sin partner. Samtidig kan det virke som om publikum ønsker nettopp dette, i hvert fall 

til en viss grad. Men hvordan kan selskaper, som består av mange – gjerne tusenvis av ulike 

medarbeidere, kunne vise ett «ekte selv» uten at det er innøvd og avtalt på forhånd? Et slikt 

syn på autentisitet kan altså være problematisk, men det vil ikke si at det ikke virker etter sin 

hensikt, eller at det ikke kan brukes strategisk. Mange selskaper bruker ressurser nettopp på å 

utvikle én «identitet» eller «corporate identity». 

Videre beskriver Johansen et annet aspekt ved autentisitet – å være konsekvent i situasjonen 

og over tid. Da George W. Bush stilte som presidentkandidat, 12 år etter sin far, var det 

motkandidaten, Al Gore, som angivelig slet med autentisiteten. Årsaken var at 

kommunikasjonsrådgiverne hans mente at han fremstod som lite engasjert og som om han var 

satt på «autopilot».
51

 Dermed instruerte de ham i å fremstå som mer følsom og ydmyk for å 

korrigere dette. På neste debatt ba Gore om unnskyldning for unøyaktige kommentarer han 

tidligere hadde kommet med, og han lot Bush slippe mer til enn vanlig. Ifølge Johansen 

reagerte publikum på dette, ikke bare fordi han fremstod som spak, men fordi han ikke var 

«seg selv». Problemet var altså at personlighetstrekkene hans hadde endret seg over tid.  

Over har jeg skissert to måter som autentisitet kan komme til uttrykk på. Den ene er å fremstå 

som man i virkeligheten er og det andre er å være konsekvent, altså å fremstå likt over tid. 

Konsekvensen av dette er at alt fra selskaper til politikere og kjendiser tilegner seg strategier 

hvor de forsøker å fremstå som autentiske. De vil vise én side av selskapet, og de vil vise det 

konsekvent. Konsekventhet vektlegges også innen PR – I The SAGE Handbook of Public 

Relations, har Peggy Simic Brønn skrevet kapittelet «Reputation, Communication and the 

Corporate Brand» hvor hun referer til van Riel og Forbuns analyse av syv års internasjonal 

forskning basert på Reputation Quotient og RepTrak. Ifølge Riel og Forbun er det seks 

kommunikasjonsprinsipper som gjør at selskaper rangeres høyt på omdømmemålinger, 

deriblant authenticity (autentisitet) og consistency (konsekventhet). Autentisitet forklares som 

et av de viktigste kommunikasjonsprinsippene: 

Authenticity is one of the most important drivers of reputation […] This is where the 

organization demonstrates that there are no gaps between who they are, what they say 

they are, and what they do. This is a difficult challenge and the one where 

organizations often find themselves in difficulty. Organizations would like for us to 
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believe that they are real, genuine, reliable, and trustworthy, but upper management 

doesn't always deliver on the promises of this rhetoric.
52

 

Autentisitet beskrives her som å «gjøre det man sier», og skisseres som noe selskaper sliter 

med å få til. Et eksempel på dette kan være DNB som skriver på hjemmesiden sin at «Aktiv 

bekjempelse av økonomisk kriminalitet» og «Dialog om bærekraft med selskaper vi 

samarbeider med» er viktige områder for deres samfunnsansvar. Dermed oppstår et problem 

når nordmenn tror at DNB hjelper rike personer å unndra skatt gjennom skatteparadis på 

Panama
53

, og at DNB finansierer store deler av en oljeledning som skal gå gjennom Dakota, 

som kritiseres for å være miljø- og kulturødeleggende.
54

 Dette er to saker som har fått mye 

medieoppmerksomhet og stilt selskapet i et dårlig lys. I Aftenposten kunne vi lese at «To av 

tre er mer negative til DNB etter Panama Papers.
55

 Dersom vi tolker autentisitet som å «gjøre 

det man sier», er det plausibelt at DNB har svekket sin autentisitet som følge av denne saken. 

I saken om oljeledningen i Dakota har DNB imidlertid snudd og selger seg ut av prosjektet.
56

 

En annen teori som kan forklare effekten av DNBs negative omtale er legitimacy gap. Det vil 

si et gap mellom interessenters forventninger til et selskap og hva interessentene oppfatter at 

selskapet faktisk gjør.
57

 Et slikt gap fører til at selskapet mister annerkjennelse fra noen eller 

flere interessenter. 

Nylig har James H. Gilmore og B. Joseph Pine skrevet en bok med tittelen What consumers 

really want: Authenticity, hvor de rådfører selskaper om hvordan de kan gi inntrykk av at de 

er «ekte» til sine kunder. De innleder boken med en definisjon av Robert Doninger:  

Authenticity will be the buzzword of the twenty-first century. And what is authentic? 

Anything that is not devised and structured to make a profit. Anything that is not 

controlled by corporations. Anything that exists for its own sake, that assumes its own 

shape.
58

   

Autentisitet er ifølge Doninger altså det som eksisterer for sin egen del, og ikke det som er 

laget for å oppnå profitt. To sider lenger ut i boken skriver forfatterne at de skal gi råd om 

hvordan bedrifter kan kontrollere konsumentenes opplevelse av dem som ekte eller falsk. Det 

tyder med andre ord på at forfatterne ikke vil hjelpe selskapene med å bli autentiske, men 
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snarer å fremstå som om de var det. Ifølge forfatterne finnes det nemlig ikke noe ekte når det 

kommer til tilbud – «It’s all fake».
59

  

Denne definisjonen er svært åpen, og er derfor vanskelig å anvende. Likevel bygger den på et 

viktig poeng, som vi allerede har gjennomgått – nemlig at måten mottakerne oppfatter 

kommunikasjonen på vil avhenge av hvordan de oppfatter avsenders hensikt. I denne 

sammenheng er profitt den aktuelle hensikten, som kan gjøre at etos svekkes. I analysen skal 

vi se at en tydelig kommersiell hensikt både kan hindre selskapene å vise autentisitet og 

eunoia. 

Selv autentisitet har vært i fokus den siste tiden, er det ikke et nytt fenomen. Aristoteles 

anvendte ikke autentisitet som et eget begrep, men det fremkommer fragmentert på ulike 

steder i bøkene hans og er naturligvis avhengig av hvordan det defineres. Et eksempel er når 

Aristoteles omtaler «vennskap» i forbindelse med menneskers følelser. Han skriver «Vi liker 

de som ikke gir seg ut for å være annerledes enn de er […]»
60

, som han også knytter til 

karakteregenskaper ved taleren
61

, og viser med andre ord autentisitetens viktighet som del av 

etos. Som vi har sett, beskriver Peggy Simic Brønn autentisitet som å være slik man sier at 

man er, noe som ikke er veldig ulikt Aristoteles’ sitat over. 

Dersom autentisitet forstått på denne måten, er knyttet til menneskers følelser (slik Aristoteles 

antyder) og er årsak til at folk vil bli venner med noen, kan det også forklare hvorfor det 

lønner seg å være konsekvent. Er en person konsekvent, virker det som om han ikke utgir seg 

for å være annerledes enn han er, fordi han ikke streber etter å være annerledes, og dermed 

unngår å vakle mellom slik han er og slik han ønsker å fremstå. I tillegg frykter vi gjerne at de 

som fremstår annerledes enn de er, også skjuler sine intensjoner og manglende velvilje. 

At vi liker konsekventhet kan også forklares på samme måte som legitimacy gap – med 

forventninger. Vi forventer at andre fører seg slik de har gjort tidligere, og vi misliker 

forventninger som ikke blir innfridd. Kanskje dette er noen av årsakene til at vi liker dem som 

fremstår som autentiske. Jeg vil verken konkludere med en definisjon eller avgrensing av 

autentisitet, ei heller argumentere for eller mot å tillegge autentisitet som en ekstra 

etosdimensjon. Istedenfor vil jeg ta med meg autentisitetens ulike bestanddeler i analysen av 
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tekster og intervjuer i oppgaven. For nå å oppsummere autentisitet vil jeg bruke et sitat av 

Jens E. Kjeldsen fra Retorikk i vår tid: 

For det første gjelder det å ikke fremstå som iscenesatt, trenet eller på annen måte 

retorisk forberedt. I stedet må du fremstå som spontan, ekte og naturlig […] For det 

andre må du fremstå som intim, personlig og ekte engasjert […] For det tredje må du 

fremstå konsistent både i situasjonen der og over tid.  

I tabellen under tilbyr jeg eksempler på hvordan autentisitet kan komme til uttrykk hos 

avsenderen, og forklaringer på hvorfor mottakeren kan la seg påvirke av det. 

Årsak til å like en autentisk person Tegn på autentisitet 

Personen innfrir forventninger/ er 

forutsigbar 
Personen er konsekvent 

Personen er selvsikker 
Personen meddeler eller viser personlige 

opplysninger/meninger/trekk 

Personen er åpen og skjuler ikke hensikten 

sin 

Personen er spontan og viser følelser, nervøsitet, 

etc. 

Personen er mer interessant fordi han/hun er 

ekte 

Personen deler meninger som ikke er vanlige/ 

personen viser følelser, nervøsitet, etc. 

Identifikasjon og sympati med personen Personen viser følelser, nervøsitet, etc. 

Autentiske personer er likendes og man 

ønsker å bli venn med dem 
Alt over 

Figur 2: Autentisitet 

2.4 Patos: Appeller til følelsene 

Patos er det neste av de tre overtalelsesmidlene, og er middelet som skal appellere til 

mottakers følelser. Aristoteles beskriver patos som tilstanden tilhørerne settes i og han skriver 

at «På tilhørernes side skapes troverdighet når talen setter dem i en viss sinnsstemning».
62

 For 

å kunne overbevise gjennom patos må man derfor ha kjennskap til de forskjellige 

sinnsstemninger, hvordan de arter seg og hva og hvordan de utløses. Aristoteles tillegger 

følelsene stor vekt når han skriver at «Det er følelsene som gjør at folk skifter mening og tar 

forskjellige avgjørelser»
63

, og bruker mye plass på å beskrive sinne og ringeakt, mildhet, 

vennskap og hat, frykt, mot, skam, takknemlighet, medlidenhet, indignasjon, misunnelse og 

kappelyst.  Også Kjeldsen skriver at overbevisning kan følge av følelser: «Vi befinner oss i 

situasjoner hvor vi først beveges emosjonelt og deretter lar følelsene forme våre vurderinger, 

som igjen påvirker våre holdninger og handlinger».
64

 Videre skriver han at helsemyndigheter 

bruker slike virkemidler, når de viser bilder av hjerter med blodpropp og hjerner med 

hjerneblødning, for å få innbyggerne til å stumpe røyken. Som vi skal se i analysen av 
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Gjensidiges «Uhell og tabber for 200 millioner», bruker Gjensidige også slike appeller til 

følelsene. I teksten har de et stort bilde av et veltet saftglass, med saft som renner utover en 

bærbar PC, for å gjøre kundene deres mer forsiktige. 

Ifølge Kjeldsen har det emosjonelle også en rasjonell dimensjon, og det rasjonelle har en 

emosjonell dimensjon. Filosofer som John Locke (1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804) 

og René Descartes (1596-1650), har satt seg imot en slik tankegang. Descartes trekker 

nærmest et absolutt skille mellom fornuft og følelser, og hevder at veien til erkjennelse ikke 

går gjennom følelsene. Et slikt skille er imidlertid avvist av vår tids forskning, som viser 

hvordan sansing, tenking, følelse og handling henger funksjonelt sammen.
65

 I motsetning til 

Kant, anerkjenner den italienske filosofen Ernesto Grassi (1902-1991) følelsene som en viktig 

vei til erkjennelse. I tillegg vil følelsene kunne hjelpe mennesker å ta det rasjonelle innover 

seg. Han skriver at «ekte retorisk tale» baseres både på følelser og rasjonell prosess: «Denne 

udspringer af arkai, det-som-ikke lader-sig-aflede, det som er bevægende og henvisende 

takket være sine originale billeder». For Grassi er det rasjonelle det som bygger på noe annet, 

det som drar slutninger basert på premisser.
66

 For eksempel kan vi argumentere rasjonelt for 

at man ikke skal stenge hunden sin inne i en varm bil. Vi kan si at det er helsefarlig og 

henvise til lover og regler. Vi kan videre argumentere for hvorfor lovverket er slik det er og 

følge de forgående prinsippene som har lagt grunnlaget for reglene, men et sted vil det stoppe 

opp hvor man ikke lenger kan bygge på noe annet. Kanskje vil det stoppe ved at «man skal 

ikke påføre dyr lidelse» eller at «det er hederlig å ta være på kjøledyrene sine». Hva er så 

dette basert på? Skal vi følge Grassis tankegang, er svaret følelser, instinkter og skapende 

fantasi. 

 

2.5 Logos: Tekstens resonnement 

Aristoteles skriver: «Endelig tror tilhørerne på argumentene når vi påviser sannheten eller 

sannsynligheten ved hjelp av de overbevisende argumenter som den aktuelle saken innbyr 

til».
67

 Han deler generelle argumentasjonsmønstre, som gjelder for alle taler inn i to: eksempel 

og enthymem. Ifølge Aristoteles kan man benytte to typer eksempler, det være seg reelle og 

fiktive eksempler. I analysen av Gjensidiges «Uhell og tabber for 200 millioner», skal vi se at 

de i stor grad har benyttet seg av eksempler når de skal argumentere for at det er dyrt å ikke 
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være forsiktig. Her har de vist til reelle situasjoner, blant annet kunder som har knust 

platetopper som koster mellom 3000 til 12 000 kroner. 

Videre beskriver Aristoteles enthymemet som retorikkens syllogisme. En syllogisme består av 

tre utsagn, hvor det tredje nødvendigvis utgår av de to forgående. Et eksempel på dette er: 

o Utsagn 1 (undersetning): Boliglånsrente under 2,5 prosent er lavt 

o Utsagn 2 (oversetning): DNB har boliglånsrente under 2,5 prosent 

De to utsagnene tvinger dermed frem konklusjonen: 

o Utsagn 3 (konklusjon): DNB har lav boliglånsrente 

Dersom du godtar undersetning og oversetning, må du altså godta konklusjonen. I motsetning 

til en syllogisme, består enthymemet bare av ett eller to utsagn. Aristoteles forklarer det slik: 

I retorikken behøver man nemlig ikke å hente argumentasjonen langt borte fra, og 

heller ikke å inkluder alle ledd i argumentasjonsrekken, for førstnevnte fører bare til 

uklarhet fordi det blir for vidløftig, det sistnevnte til ordrikdom fordi man sier ting som 

allerede er innlysende.
68

 

Det kunne for eksempel virket overflødig hvis Gjensidige skrev fullt ut argumentasjonsrekken 

i «Økonomiske utsikter for 2017», om at den økonomiske veksten i 2017 blant annet avhenger 

av rentenivået. Det står at «Mange markeder sliter med generelt høy gjeldsgrad, og det 

gjenstår å se hvor mye rentene kan øke før det gir betydelig utslag på etterspørselen»
69

. 

Dersom de skulle inkludert alle bestanddelene i syllogismen, måtte det ha stått at økte renter 

gir lavere etterspørsel, lavere etterspørsel gir lavere vekst og hvis rentene økes blir det lavere 

vekst. Det ville blitt langtekkelig og gjerne føltes som en nedvurdering av leserens 

kunnskaper.  

Aristoteles skriver at publikum synes det er spennende å finne ut de implisitte bestanddelene 

av argumentasjonen og komme frem til konklusjonen selv.
70

 Lloyd F. Bitzer tillegger 

enthymemet også en selvoverbevisende effekt, fordi leseren selv må finne ut premissene eller 

påstanden.
71

 En annen forskjell mellom syllogismer og enthymemer, er at syllogismer 

konsentrer seg om sannhet, mens enthymemer bygger på sannsynlighet.
72

 I analysen av 

selskapenes tekster skal jeg undersøke tekstenes resonnementer, og for å gjøre dette vil jeg 

benytte meg av Stephen Toulmins argumentasjonsmodell. Den ligner syllogismen, men i 

likhet med enthymemet behandler den også sannsynligheter og ikke sannhet. Modellen tilbyr 

en strukturert måte å avdekke implisitt argumentasjon på, samt å undersøke relasjoner mellom 
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premissene og den skaffer overblikk over teksten argumenterende aspekter. I likhet med 

syllogismen, består Toulmins modell av tre utsagn: påstand, belegg og hjemmel.
73

 Belegget 

argumenterer for påstanden, mens hjemmelen viser hvorfor argumentet er relevant. En 

hjemmel er gjerne en regel, norm eller prinsipp – og er ofte implisitt i argumentasjonen. Som 

vi nå skal se, er det viktig å møte leseren på et «felles sted», og hjemmelen kan nettopp 

fungere som et slikt felles sted.
74

  

 

2.6 Topoi: Mentale og kulturelle idékilder  

Du kan ikke overbevise noen om noe hvis dere ikke i forveien er enige om noe annet.  

Derfor må din argumentasjon alltid ta utgangspunkt i de felles og allmenne 

synspunktene du deler med dem du henvender deg til.
75

 

Slik innleder Jens E. Kjeldsen kapittelet om topoi i Retorikk i vår tid. Er vi ikke enige om noe 

fra før av, vil det bli vanskelig å bli enige om noe annet i etterkant. Mentale steder hvor vi kan 

hente materiell, eller argumenter som de fleste er enige om, kalles topoi (entall: topos). 

Aristoteles deler topoi opp i generelle og emnespesifikke argumentskilder. I de generelle 

kildene kan man hente argumenter til alle områder, mens spesifikke kilder er knyttet til 

spesifikke områder, som økonomiske ressurser, krig og fred eller lovgivning. Når Gjensidige 

ønsker å henvende seg til dyreeiere, kan de for eksempel tenke på hva alle dyreeiere er enige 

om – at det er viktig å holde kjæledyrene friske. En slik topos brukte de da de skrev artikkelen 

«Når julens gleder blir til farer», hvor budskapet er at man ikke skal gi julemat til kjæledyr. 

Emnespesifikke argumentkilder kan ikke nødvendigvis anvendes på tvers av områder. Det 

hadde vært lite hensiktsmessig å gi råd om hvordan man holder hunden sin frisk når man skal 

overbevise leserne om at det lønner seg å kjøpe innboforsikring.  

De generelle argumentkildene derimot, er kilder hvor man finner argumenter som er aktuelle 

for alle områder. Et eksempel fra Aristoteles på generelle argumentkilder er «mulig og ikke 

mulig». Det kan brukes slik at hvis én ting er umulig er en annen ting i samme kategori også 

umulig, eller at hvis én ting er mulig er noe lignende også mulig. I tillegg kan man også bruke 

det slik at hvis en vanskelig ting er mulig vil en lettere ting også være mulig. Et eksempel på 

det kan være at hvis du klarer å løpe maraton, vil du også klare å løpe halvmaraton.  

Kjeldsen kategoriserer emnespesifikke argumentasjonskilder som strukturelle topoi og 

generelle argumentasjonskilder som formale topoi. Han skriver at strukturelle topoi er 
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mentale steder eller tankekart hvor man kan hente materiell eller argumenter, mens formale 

topoi er generelle premisser og argumenter som de fleste er enige om.
76

 Han gir følgende 

eksempel på formale topoi om i EU-debatten: Sveits og Island klarer seg fint utenfor EU, 

derfor vil også Norge klare seg uten EU. Premisset eller undersetningen for dette er at Norge 

ligner på de overnevnte landene. Premisset er utledet fra toposen «mulig og ikke mulig». Det 

er imidlertid de strukturelle topoi vi nå skal se nærmere på når vi undersøker hvor DNB og 

Gjensidige kan ha hentet sitt materiell fra. Som vi skal se i analysen av Gjensidiges 

«Økonomiske utsikter for 2017», kan topoi brukes strategisk for å vekke interesse hos lesere. 

I tillegg kan det danne grunnlag for identifikasjon, dersom man lykkes i å møte leseren på et 

felles sted. 

 

2.7 Identifikasjon: Gjenkjennelse og fellesskap 

Ifølge Burke er identifikasjon basert på sin motsetning, nemlig at alle er forskjellige. Det er 

adskillelse som gjør at man kan enes. Dersom alle hadde vært like, hadde identifikasjon vært 

meningsløs, og hadde alle mennesker vært samlet, hadde man heller ikke kunnet samle dem: 

«Identification is compensatory for division. If men were not apart from one another, there 

would be no need for rhetorician to proclaim their unity».
77

 

Hva er så identifikasjon? Burke tilbyr ikke en konkret definisjon av begrepet, men beskriver 

forskjellige måter man kan skape identifikasjon på. Den ene er ved bruk av antitese, for 

eksempel ved å lage en motsetning mellom «oss» og «dem», «vi» og «de andre». På denne 

måten skaper man likhet blant «oss» eller «vi», ved å differensiere enheten fra «dem» eller 

«de andre». Den andre er å opprette en felles interesse, mål eller fiende som blir en likhet for 

enheten. Det ligger i dette at identifikasjon er å se likheter mellom seg selv og andre, eller å 

føle seg som en del av en større enhet hvor man deler noe felles. Likhetene kan være 

personlighetstrekk, interesser, situasjoner eller reaksjoner. 

Ifølge Burke er det grunnleggende at man må skape identifikasjon for å kunne overtale andre. 

Dersom vi ikke er enige om noe, kan vi heller ikke overbevise andre om det vi ønsker. Selv 

om vi er forskjellige må vi altså finne et «fellessted» hvor vi finner likhet. Dette kan minne 

om topos, men forskjellen er at topos er kilden for argumenter eller materiell som avsender 

oppsøker når han skal utarbeide en tekst – altså i arbeidet før mottakeren møter teksten. Vi 

kan altså si at topos bidrar til å legge grunnlaget for identifikasjon, som oppstår i møtet 
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mellom tekst og leser. For store selskaper som DNB og Gjensidige kan det være utfordrende å 

skape identifikasjon gjennom én tekst som skal nå ut til alle, ettersom de har et bredt spekter 

av nåværende og potensielle kunder med forskjellige kjønn, aldre, økonomier og bakgrunn. Et 

forsøk på å skape identifikasjon finner på Gjensidiges temaside «familien min», som skal gi 

leserne tips om familieliv. De bruker felles interesse som en faktor for å skape identifikasjon 

når de skriver at «Selv om ingen familier er like, er de ofte opptatt av det samme: En trygg og 

god fremtid, uansett hva som skulle skje. Her finner du våre tips og råd om å passe på det 

mest verdifulle du har – familien din».
78

 Denne innledningen viser at så lenge du har en 

familie vil innholdet være relevant for deg, for den skal hjelpe deg å oppfylle ønsket om å 

sikre dem en trygg og god fremtid. 

En av årsakene til at enkelte informanter ikke ønsket å lese hele teksten under intervjuene, var 

mangel på identifikasjon. Særlig i saker hvor Gjensidige ønsker å forberede leserne på skader 

som kanskje kan oppstå, er det utfordrende å fremstille teksten som relevant for dem.
79

 Det er 

mange som ikke ser for seg at de kommer til å krasje, eller at huset deres kommer til å brenne 

ned. De tenker gjerne at «dette gjelder ikke meg». Derfor kan saker som gir tips til de som 

allerede har blitt utsatt for skader, oppleves som mer relevante. Slike tekster har gjerne 

overskrifter som «dette gjør du dersom…» eller «slik gjør du når…». Da kan leseren oppleve 

identifikasjon i de tilfeller hvor han har opplevd noe lignende selv, eller kjenner noen andre 

som har opplevd noe lignende. Et eksempel på en tekst som har lykkes med dette, er 

Gjensidiges «Uhell og tabber for 200 millioner», som vi skal se nærmere på i analysedelen. 

I slike tilfeller spiller også patos inn. I Aristoteles’ avsnitt om følelser beskriver han hvordan 

for eksempel frykt eller medlidenhet vekkes, dersom publikum kan forestille seg at en 

beskrevet ulykke kunne hendt en selv eller noen man kjenner.
80

 En mor kan få mer sympati 

med en annen mor, når den andre moren forteller at barnet hennes er skadet, dersom hun 

tenker at «det kunne like gjerne ha vært mitt barn». Gjensidiges tekst om innbilt svangerskap 

hos hunder kan også fungere som et eksempel på dette. Leseren kan identifiseres med tekstens 

topos, i tilfeller hvor leserens hund viser symptomene som nevnes i teksten. Eventuelt kan det 

appellere til patos fordi leseren frykter at hunden hans kan komme til å få innbilt svangerskap. 

Identifikasjon kan altså være et premiss for å vekke følelser. 
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2.8 Doxa: Virkelighetsoppfatning og verdifellesskap 

Pierre Bourdieu var en fransk sosiolog og antropolog, som interesserte seg spesielt for 

hvordan makt utøves i det skjulte. I sin bok, Esquisse d'une théorie de la pratique, 

introduserer han en versjon av det antikke begrepet doxa. Bourdieu beskriver doxa som 

egenskaper ved en kultur eller et samfunn som medlemmene tar for gitt. Det er allmenn 

oppfatning at doxa skal være slik det er, fordi det ikke faller medlemmene inn å stille 

spørsmål ved det. Ifølge Bourdieu er doxa «of that which is taken for granted».
81

 Eksempler 

på dette kan være sosiale strukturer og systemer, som skolesystemet eller kjønnsroller, normer 

og regler som man ikke skjønner er arbitrære, fordi man ikke enser at det kunne ha vært 

annerledes. På denne måten setter doxa rammer for oss og styrer oss uten at vi merker det. 

Røttene til begrepet stammer fra Platon. Han anså doxa som det motsatte av episteme. Mens 

episteme er sikker viten, er doxa de subjektive oppfatninger man tilegner seg gjennom 

sanseerfaring. Det er altså det som fremstår som sant, men som ikke nødvendigvis er sant. 

Retorikkprofessor og filosof, Mats Rosengren, forklarer at doxa er tro eller oppfatning av hva 

som er sant. Han skriver i en artikkel i Rhetorica Scandinavica at doxa er «våra 

trosföreställningar och försanthållanden», altså det vi tror på og det vi tar for å være sant. For 

å forklare begrepet bruker han H. C. Andersens historie om keiserens nye klær. Den handler 

om en keiser, som fikk laget en ny drakt av stoff som skulle være så fint at kun de som ikke 

var udugelige, dumme eller umoralske kunne se det. Dermed innbilte alle seg at stoffet var 

der, og da keiseren fikk på seg sine nye klær var det ingen som påpekte at drakten ikke syntes. 

Ikke før et barn ropte at «keiseren er naken», ville de innrømme at klærne ikke eksisterte. På 

grunn av sosial konsensus, eller doxa, trodde borgerne enten at klærne fantes, eller så turte de 

ikke å si ifra i frykt for sosiale sanksjoner. Historien illustrerer hvor styrende doxa kan være, 

og hvordan den likevel kan erstattes med ny doxa. Både Rosengren og Bourdieu peker på 

institusjoner som bidragsytere for å videreføre doxa, og begge trekker frem skolesystemet 

som eksempel på dette. Særlig Bourdieu vektlegger skolesystemet som en sentral 

opprettholder av doxa. For Bourdieu var det viktig å belyse skjult makt og avsløre systemer 

som opprettholder skjevfordelingen av makt. For å kunne reflektere over hvordan et samfunn 

fungerer må vi oppdage faktorer og systemer vi tar for gitt til daglig, som påvirker hvordan vi 

tenker og handler. Alle samfunn har doxa, og alle baserer seg nettopp på oppfatninger av 

verden som omgir dem. 
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Ifølge Rosengren baserer vi oss i retorikken, slik vi gjør i alle andre fagområder, på doxa: 

… filosofer, liksom vetenskapsmän och alla andra människor, hämtar sina 

föreställningar om vad som är sant och falskt, rätt och fel, bra och dåligt inte ’från en 

plats bortom himlarna’ som Platon tänkte, utan från det samhälle, de traditioner och de 

föreställningar som omsluter dem. Och dessa bildar tillsammans just den doxa som jag 

talade om ovan.
82

 

Relasjoner, tradisjoner og forestillinger som omkranser oss, bidrar slik til å skape og 

opprettholde menneskenes forestillinger. Ifølge Rosengren kan retorikk i tillegg til å 

opprettholde doxa, også skape de «sannheter» det er behov for i situasjonen: «Retoriken 

upptäcker inte sanningar, den skapar de sanningar som krävs för ögonblicket. Eller, om man 

så vill, den skapar doxa, men aldrig episteme».
83

 Vi skal ikke forstå dette slik at vår 

virkelighet enkelt kan endres over natten, men i likhet med kulturer og tradisjoner er doxa 

også mulig å forandre, og det er dette som opptar retorikken. Sikre fakta er ikke diskutable og 

er dermed ikke gjenstand for retorikk. 

Hva som er fakta eller sannhet og hva som er tro eller forestillinger, kan være vanskelig å 

definere. Ta for eksempel dagens flyktningsdebatt. Topoi, stedene hvor debattantene henter 

sine argumenter, styres av den enkeltes doxa. Dersom den ene debattanten har en forestilling 

om at det viktigste av alt er å hjelpe alle personer på kloden som er i nød, vil han hente 

argumenter fra en topos som innebærer at vi skal hjelpe de som trenger det. For eksempel 

hentet Knut Arild Hareide argumenter til Arendals-uka i 2016 fra slike topoi, da han uttalte at 

«Alternativet er at flere av dem som trenger vår beskyttelse, prøver å komme seg hit på egen 

hånd og kanskje drukner i forsøket. Selv om ropene deres ikke høres så godt som før, er det 

vår oppgave å stille opp».
84

 En person med en doxa hvor det viktigste er å sikre velstand for 

kommende generasjoner i Norge, vil søke til andre topoi. For eksempel sa Siv Jensen i 

fjorårets partilederdebatt på TV-2 at «Vi kan ikke ta imot flere flyktninger enn vi evner».
85

 

Argumentene baserer seg på ulike doxa – og springer ut fra ulike topoi. 

Et annet eksempel på doxa i vårt samfunn er at det ikke er bra å bruke fossile ressurser. For å 

styrke sin etos, kan selskaper derfor bruke topoi som springer ut fra dette synspunktet, som å 

jobbe for å redusere bruken av fossile energikilder. Det gjorde DNB da de publiserte 

artikkelen «DNB satser mer på sol, vind og vann».
86

 Storebrand har satset stort på bærekraft 
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og har publisert artikler som «Hva er fossilfrie investeringer?»
87

, «Et skudd for baugen for 

klimaet»
88

 og «Blogg: Hvordan redde miljøet som nærsynt frosk?»
89

. Andre momenter som 

inngår i bank- og forsikringsselskaper doxa, er at man skal kunne kjøpe sin egen leilighet, at 

man skal spare penger og at man skal holde seg frisk og sprek. Både Gjensidige og DNB 

produserer innholdsmarkedsføring som er forankret i slik doxa. For å bygge etos, er det en 

fordel at leserne deler tekstens doxa, noe vi skal se i analysen. 

 

2.9 Oppsummering: Virkningsfull retorikk 

Figuren under viser hva som skal til for at retorikken skal fungere i henhold til avsendernes 

hensikter, basert på teorien vi her har gjennomgått. Det vil si retorikk som fører til ønskede 

handlinger, holdningsendringer- eller forsterkninger hos mottakerne. Den består av tre trinn 

med et spørsmål for hvert trinn, hvor alle svarene må være «ja» for at mottakeren skal 

beveges til handling eller holdningsendring. Over spørsmålene, med liten skrift, står faktorene 

som påvirker hva svarene blir – eller snudd på hodet: hvilke midler eller utgangspunkt som 

brukes for å overbevise mottakeren.  

 

Figur 3:Retorikktriangel 

Dersom svaret på «Har avsenderen samme interesser som meg?» i første trinn er «nei», vil 

ikke mottakeren beveges til handling. Da kan problemet være feil topos, manglende 

identifikasjon eller forskjell mellom avsenders og mottakers doxa. Er svaret «ja» kan vi gå 
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videre til neste trinn: «Er avsenderen ærlig?». Hvis avsenderen gir uttrykk for å ha samme 

interesser som meg, men virker uærlig om interessene, vil vi heller ikke overbevises. Hvis 

eksempelvis DNB ønsker å selge oss aksjefond, kan de gi uttrykk for at deres viktigste 

interesse er at vi skal komme ut best mulig økonomisk. Dette er også vår interesse, men hvis 

ikke vi tror at DNB virkelig bryr seg om at vi skal tjene på kjøpet, vil vi ikke overbevises. For 

å overbevise på dette trinnet må avsenderen vise tilstrekkelig grad av autentisitet, eunoia og 

arete. Siste trinn og spørsmål er «Er avsenderen motiverende?». Hvis ikke avsenderen er 

motiverende, hjelper det ikke stort at vi har samme interesser og at avsenderen virker ærlig. 

Det er vesentlig at avsenderen viser fronesis, eller bruker patos og logos på tilfredsstillende 

vis. Dersom DNB også virker fornuftig og kompetent, eller bruker et godt resonnement og 

spiller på følelsene våre vil vi motiveres til å kjøpe aksjefond.  

Alle faktorene som bidrar til påvirkning kan brukes ubevisst hos samtalepartene – både topos, 

doxa og retoriske virkemidler. Av og til kan det hende at kun én eller to av kriteriene blir 

oppfylt av avsenderen. Da kan mottakeren likevel overbevises, ved at de resterende kriteriene 

oppfylles ved et tidligere eller senere tidspunkt. Hvis for eksempel Gjensidige ønsker at 

bilførere ikke skal se på mobiltelefonen mens de kjører, kan de skrive en artikkel med gode 

argumenter for dette. Kanskje viser de til statistikk og informerer om økt risiko for å krasje 

dersom man taster på mobilen samtidig som man kjører. I dette tilfellet kan vi tenke oss at en 

leser oppfatter at Gjensidiges interesse sammenfaller med ens egen (at leseren ikke skal 

krasje), og at Gjensidige er ærlig både med hensyn til argumentasjon og intensjon, men at 

kriteriet for motivasjon likevel mangler. Dermed veier nytten ved å bruke mobilen mens han 

kjører tyngre enn argumentene mot å gjøre det. I neste steg kan vi forestille oss at leseren et 

par dager senere ser en film med en jente som blir utsatt for en bilulykke og får livet sitt snudd 

på hodet. Dette kan oppfylle det siste kriteriet for motivasjon, som gjør at leseren endrer 

handlingsmønsteret sitt. Leserens følelser påvirkes (selv om dette ikke nødvendigvis var 

filmskapernes hensikt), han motiveres, og slutter å bruke mobiltelefonen mens han kjører. 

Trinnene i pyramiden vil ikke nødvendigvis skje i rekkefølgen jeg har beskrevet, og 

handlings- og holdningsendringer kan skyldes et sammensatt bilde av 

kommunikasjonssituasjoner.  

2.10 Dynamisk innhold 

Helt siden sosiale medier, i moderne forstand, vokste frem på starten av 2000-tallet, har måten 

selskaper markedsfører seg på internett vært i endring. Ved å ta i bruk informasjonskapsler og 
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algoritmer kan selskaper distribuere ulikt innhold for ulike lesere, slik at tekstene som 

eksponeres blir mer relevante og treffer leserne bedre. En informasjonskapsel er en fil som 

lagres på leserens pc når hun åpner en nettside.
90

 Det finnes forskjellige typer 

informasjonskapsler, som registrerer forskjellige typer informasjon. Noen lagrer passord og 

brukernavn, mens andre registrerer leserens handlinger, valg og språkpreferanser på det 

aktuelle nettstedet. For eksempel skriver DNB at de samler inn følgende opplysninger om 

leseren fra nettsiden sin:  

o Din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende   

o Din web-adferd, som hvilke sider du besøker og hvor ofte, eller produkter du bestiller 

o Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem
91

 

Ifølge nettstedene brukes informasjonen til å forbedre brukeropplevelsen, ved for eksempel å 

fylle inn passord og brukerinformasjon automatisk, huske hva som lå i handlekurven fra 

forrige gang eller velge riktig språk basert på tidligere preferanser. Et annet motiv for å bruke 

informasjonskapsler er at nettstedet kan vise annonser, reklame eller andre tekster basert på 

informasjon fra leseren. Dersom leseren har vært inne i Amazons nettbutikk og sett på en bok, 

vil annonser for denne boken kunne dukke opp i nettleseren ved senere tidspunkt. Gjensidige 

skriver på nettsidene sine at de også bruker informasjon fra tredjepart (eksterne nettsteder) for 

å markedsføre seg: 

Ved hjelp av informasjonskapsler utstedt av tredjepart, kan du få 

markedsføringsbudskap fra oss, basert på innhold og sider du har besøkt på våre 

nettsider. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen 

opplysninger som kan identifisere deg som person.
92

 

På denne måten kan selskaper personalisere innhold, det vil si å vise tilpasset innhold til 

forskjellige lesere basert på hvem som besøker nettsiden. Dette kalles også for dynamisk 

innhold. Algoritmer avgjør automatisk hvilket innhold leseren eksponeres for i løpet av 

millisekunder, basert på informasjonen fra informasjonskapslene. En algoritme er «en 

fullstendig og nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten for å løse en beregningsoppgave eller 

annen oppgave».
93

 Resultatet av beregningsoppgaven blir den utvalgte teksten som vises for 

den aktuelle leseren.  
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For å vise et eksempel på hvordan denne teknologien kan brukes i dag, har jeg hentet et 

utdrag fra et markedsføringsbyrå, SmartFocus, som driver nettopp med dynamisk innhold. De 

skriver følgende på hjemmesiden sin: 

At SmartFocus, we understand that every customer is on a unique journey. 

Motivations to try, buy or stay local change depending on the individual making the 

choice. Trusted by over 2,500 customers, the SmartFocus Message Cloud delivers 60 

billion personalized interactions and 7 million email campaigns annually.
94

 

De sender altså ut 60 milliarder personaliserte interaksjoner for 2500 kunder i året. Dette er et 

enormt omfang av skreddersydde tekster eller samtaler, som hadde vært umulig å skrive for 

hånd i løpet av så kort tid. Ifølge SmartFocus personaliserer de innhold for web, e-post og 

mobil. Dette er basert på posisjon, vær, alder, kjønn, nettleserhistorikk, aksjekurser, 

handlekurver og mer.
95

 Slik kan en kvinne på 18 år i regnfulle Bergen, som har søkt etter 

sommerreiser på internett, eksponeres for annonser med pakkereiser til solfylte Hellas, eller 

innholdsmarkedsføring med reisetips om Spania fra reiseselskaper. En mann på 60 år i Oslo, 

som har sett etter sykler på internett, kan derimot eksponeres for annonser og 

innholdsmarkedsføring om sykkelferier i Italia på samme nettside.  

Slik teknologi kan by på gode muligheter for dynamisk innholdsmarkedsføring – også for 

selskaper innen bank og forsikring. Se for deg at du klikker inn på DNB FEED og kun får 

artikler som er relevante for deg. Dersom du er en aktiv pensjonist på 70 år som bor i Oslo, 

slipper du unna artikler som «Tips for studenter som skal flytte hjemmefra» eller «Dette må 

du tenke på når du skal kjøpe din første bil». Istedenfor kan du lese om «Gode turtips i Oslo-

området» eller «Slik får du mer ut av pensjonen din». Samtidig er det mange som ikke ønsker 

personalisert innhold, fordi det fordrer at selskapene innehar opplysninger om leserne som de 

ikke ønsker å dele. Du har gjerne opplevd å ha søkt etter noe på internett, eller å ha vært inne 

på en nettside, hvor det senere har dukket opp annonser på andre nettsider med produkter 

knyttet til det du søkte etter oppsøkte tidligere. Mange misliker at «alt» de gjør registreres og 

at det utnyttes til salg. Personvernlovgivning setter grenser for hva slags informasjon aktører 

kan innhente gjennom informasjonskapsler, og vil kunne sette en demper for utviklingen av 

dynamisk innhold, noe vi vil komme tilbake til i neste punkt. 

Selv om mange selskaper har tatt i bruk dynamisk innhold, er det ikke alltid at de lykkes med 

å være relevante. I dag kan man gjerne se annonser for et produkt man allerede har kjøpt, 

fordi man har klikket på produktet i en nettbutikk. Hvis leseren allerede har kjøpt produktet, 
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sier det seg selv at annonsen ikke lenger er relevant for henne. Ekstra ergerlig er det hvis 

produktet attpåtil er på tilbud – til en lavere pris enn leseren akkurat har kjøpt det for. Det vil 

neppe slå positivt ut for selskapets etos, som har solgt leseren et produkt til en høyere pris enn 

«nødvendig». Kanskje vil det oppfattes som manglende eunoia fra selskapets side.  

Selv om dynamisk innhold kan ha mange fordeler både for selger og kjøper, har det også 

ulemper, og det er en fare for at det kan misbrukes. Kombinerer vi smart retorikk med slik 

teknologi har avsenderen et skarpt våpen for overtalelse. Hvis annonsøren får kjennskap til 

lesernes meninger om ulike saker og innblikk i hva som opptar dem, kan de eksponere ulike 

argumenter og budskap basert på denne informasjonen for å overbevise leserne. Med andre 

ord kan markedsførere få bedre innsikt i lesernes doxa, noe som også vil gi dem en bedre 

pekepinn på hvilke topoi de kan benytte for å tilpasse seg de forskjellige leserne. Tenk om 

eksempelvis en politiker fikk skreddersydd mange ulike varianter av samme artikkel til 

leserne, hvor forfatterens tilsynelatende doxa stemmer overens med hver enkelt lesers, blottet 

for argumenter og emner som kommer i konflikt med leserens holdninger. Slik kan avsendere 

med uærlige hensikter tale med flere tunger og misbruke teknologien for å oppnå oppslutning. 

 

2.11 Ekkokamre, algoritmer og annonsebørser 

Et ekkokammer oppstår når en person kun ser tekster som bekrefter hans eller hennes allerede 

etablerte standpunkt. Vi kan for eksempel tenke oss at en person som ikke tror at global 

oppvarming er menneskeskapt, vil like artikler som støtter dette synspunktet på Facebook, og 

dermed vil lignende artikler dominere «nyhetsoppdateringen» hans. Kanskje denne personen 

også følger en talsmann med samme standpunkt og har venner i samme miljø, som gjør at 

deres innlegg opptar plassen på leserens «nyhetsoppdatering». I dette tilfellet kan Facebooks 

seleksjon av innhold føre til at leseren ikke får tilgang til tekster som argumenterer for at en 

del av årsakene til global oppvarming er menneskeskapt, men kun blir eksponert for tekster 

som bekrefter oppfatningen leseren allerede har. Leseren befinner seg i et ekkokammer.  

Algoritmen som Facebook tidligere benyttet for å bestemme hva slags innhold som skal vises 

på lesernes «nyhetsoppdatering» kalles «EdgeRank». Den baserer seg blant annet på affinitet, 

vekting og tid.
96

 Affinitet refererer til hva slags forhold leseren har til den som publiserer 

innlegget. Dersom leseren ofte besøker avsenderens profil, liker og kommenterer innleggene 

hans, øker sannsynligheten for at avsenderens innlegg vises i leserens «nyhetsoppdatering». 
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Når det gjelder den andre faktoren, vekting, er det noen typer tekster som rangeres høyre enn 

andre. For eksempel vil videoer og bilder ha større sannsynlighet for å vises enn skriftlige 

tekster. Den siste faktoren, tid, vil si at innlegg som er ferskere rangeres høyere enn eldre 

innlegg.
97

 En slik måte å selektere innhold på kan altså hindre leserne i å oppdage artikler som 

de kanskje burde ha lest – artikler som viser en annen side av saken, og artikler med andre 

temaer som de ikke kjenner godt til fra før. I senere tid har Facebook skiftet ut algoritmen 

med en maskinlærende algoritme
98

, som gir en langt mer kompleks seleksjon enn 

«EdgeRank». 

Et annet viktig moment som påvirker hva slags annonser som vises på skjermen når du surfer 

på internett er sanntidsauksjoner. Med Googles «AdSense» kan nettstedeiere leie ut 

annonseplassene sine via Google til høystbydende. Google skriver på sine nettsider at  

Tekst- og bannerannonser knyttes til nettstedet ditt med utgangspunkt i innholdet og 

besøkende på nettstedet. Annonsene er laget og betalt av annonsører som ønsker å 

markedsføre produktene sine. Ettersom prisen varierer fra annonse til annonse, 

varierer også beløpene du tjener.
99

  

Slike markeder for kjøp og salg av annonseplasser kalles annonsebørser, og er bygget opp 

etter samme prinsipp som finansbørser. Datatilsynet skriver i «Kommersialiseringsrapport 

2015» at kjøpere som ønsker annonseplass kan by på brukere basert på målrettingskriterier, 

det vil si en algoritme laget etter ønske fra kunden.
100

 Publistene legger altså ut leserne sine til 

salgs for annonsører på børsene. Store nettsteder som Facebook, Google, Yahoo! og 

Microsoft eier egne børser, og omsetter ifølge rapporten 1,3 millioner brukere på 

annonsebørsene hvert sekund.
101

 Omfattende innsamling av data som gir annonsørene innsyn 

i lesernes vaner, interesser og kontakter utfordrer personvernet. Dette resulterte i et 

rammeverk, «EU-U.S. Privacy Shield», som trådte i kraft i juli 2016.
102

 Det har til hensikt å 

bedre personvernet, og setter rammer for overføring av personopplysninger fra Europa til 

USA. I tillegg vil det tre i kraft et nytt EU-direktiv fra 2018 som regulerer 

personopplysninger.
103

 Slike reguleringer bidrar til å sette en demper for personalisering av 

innhold og bedrer lesernes personvern på internett. Kanskje det også vil bremse utviklingen 

av ekkokamre.  
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3 Metode 

3.1 Dybdeintervjuer og tekstanalyse 

Denne oppgaven benytter kvalitative intervjuer. Jeg har gjennomført seks dybdeintervjuer, 

hvor fire av dem var enkeltintervjuer og to gruppeintervjuer. Alle intervjuene ble utført ansikt 

til ansikt, og de ble filmet for å kunne analysere svarene bedre i etterkant. Jeg startet med å 

vise informantene enten DNB, Silje Sandmæl eller Gjensidiges Facebook-side på min egen 

PC. Informantene valgte selv en tekst de kunne tenke seg å lese fra den aktuelle Facebook-

siden, og klikket selv inn på teksten, slik at de fikk mulighet til å se så lenge de ville på 

innlegget på Facebook. Her er et eksempel på hvordan et av innleggene på Silje Sandmæls 

Facebook-side så ut: 

 

Figur 4: Skjermbilde av Facebook-innlegg 

Under gruppeintervjuene leste jeg overskriftene høyt, og informantene måtte bli enige seg 

imellom om hvilken tekst de skulle lese. De styrte selv hva de ville lese på siden, og når de 

ville rulle nedover. Noen av informantene i gruppeintervjuene leste fortere enn andre, dermed 

var det enkelte som ikke fikk bruke like lang tid på teksten som de egentlig kunne tenke seg. 

Etter at informantene var ferdige med å lese, stilte jeg dem spørsmål om teksten. Intervjuene 

var semistrukturerte, det vil si at jeg hadde definerte temaer jeg ville undersøke, men jeg 

hadde ikke en rigid spørsmålsliste.
104

 Dette ga meg fleksibilitet og mulighet for 

oppfølgingsspørsmål. I de to første intervjuene oppfordret jeg informantene til å kommentere 

hva de tenkte underveis mens de leste, men det var mindre vellykket fordi informantene 
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fokuserte på teksten og kommenterte lite. Jeg droppet derfor å gjøre dette i de siste fire 

intervjuene, likevel kommenterte enkelte av informantene tekstene underveis, og særlig da de 

valgte ut teksten de ville lese. 

3.2 Abduktiv tilnærming 

Abduktiv tilnærming fremhever det dialektiske forholdet mellom teori og empiri. Mens 

deduksjon innebærer at forskeren bruker analytiske rammer på bakgrunn av etablert teori, 

innebærer induksjon at forskeren konstruerer bilder av dataenes meningsinnhold, som gir 

grunnlag for å abstrahere mønstre i dataene. Ved å bruke en metode som ligger mellom disse 

ytterpunktene, kan forskerens teoretiske bakgrunn gi perspektiver for fortolkning av dataenes 

meningsinnhold.
105

 Jeg har i denne oppgaven vekslet mellom funn fra intervjuer, analyse og 

teori, og sett resultatene i lys av hverandre underveis i prosessen. I startfasen analyserte jeg en 

rekke tekster innen innholdsmarkedsføring fra ulike bank- og forsikringsselskaper, for å få 

oversikt over hva slags retoriske grep som er vanlig å benytte. Da testet jeg også ut ulike 

analytiske rammeverk, som sakprosaanalyse, modelleseranalyse og klassisk retorisk analyse. 

Etter hvert observerte jeg hva slags analytiske tilnærminger som fant de mest interessante 

trekkene ved tekstene. Dette førte til at jeg satt sammen ulike momenter fra forskjellige 

analytiske rammeverk i oppgavens endelige analyse. Slik har den teoretiske bakgrunnen 

bidratt til analysen, men meningsinnhold fra tekster og intervjuer har også tillatt meg å se 

mønstre i dataene. 

 

3.3 Utvalg, materiale og utføring 

Jeg rekrutterte informanter fra et bredt aldersspenn og yrker, med representanter fra begge 

kjønn. Ifølge David Silverman kan man få frem variasjoner og heterogenitet i befolkningen 

ved å undersøke egenskaper og tilfeller som differensierer seg fra hverandre.
106

 For denne 

oppgaven var en slik fremgangsmåte formålstjenlig, fordi jeg ønsket å avdekke bredde og 

variasjon i lesernes mulige oppfattelser av ulik retorikkbruk. For å rekruttere informanter 

benyttet jeg venner og familie. Det vil si at informantene er venners venner og ikke-nær 

familie. Jeg hadde som forutsetning at ingen av informantene skulle vite hva jeg skrev 

oppgave om før intervjuet, slik at de ville ha et mest mulig nøytralt utgangspunkt.  

Informantene i enkeltintervjuene er en kvinne på 44 år som er ufør, en mann på 59 år som er 

advokat og partner i et norsk advokatfirma, en kvinne på 26 år som jobber i et HR-selskap og 

                                                 
105

 Thagaard, 1998, s. 174 
106

 Silverman, 2014, s. 72 



41 

 

en mann på 25 år som er forskalingssnekker. Gruppeintervjuene bestod av tre personer i hver 

gruppe, hvor informantene innad i gruppen var kolleger, slik at de kjente hverandre fra før og 

ville være mer komfortable med å uttrykke meningene sine overfor hverandre. Det var 

imidlertid ett unntak i den ene gruppen, hvor den ene informanten ikke hadde møtt de to andre 

tidligere, noe som kan ha gjort han mer reservert under intervjuet. Den første gruppen var 

fysioterapeuter, med en kvinne på 64 år, en kvinne på 28 år og en mann på 40 år. I den neste 

gruppen jobbet to av informantene innen IT og en som advokatfullmektig. Det var 

henholdsvis en mann på 32 år, en kvinne på 28 år og en mann på 28 år. 

Jeg gjennomførte et pilotintervju for å prøve ut metoden, før jeg skulle utføre de resterende 

intervjuene. Jeg anser intervjuet som vellykket, og svarene belyser andre aspekter ved leseres 

syn på tekstene, enn de andre intervjuene. Derfor har jeg valgt å inkludere pilotintervjuet i 

oppgaven. Informanten i intervjuet er kvinnen på 26 år, som arbeider i et HR-selskap. 

 

Kvinner: Alder Menn: Alder 

Ufør 44   

Advokat   59 

HR 26   

Forskalingsarbeider   25 

Fysioterapeut 28, 64 40 

IT, 

advokatfullmektig 

28 

  

32 

28 

Figur 5: Oversikt over informanter. Hver rekke representerer hvert enkelt intervju. 

De seks tekstene jeg analyserte, valgte jeg fra 15 tekster informantene hadde valgt å lese 

under intervjuene. Jeg ønsket at svarene fra intervjuene i størst mulig grad skulle representere 

en reell situasjon, derfor ville jeg ikke at de skulle lese tekster som jeg hadde valgt ut på 

forhånd, men at de fikk lese tekster som de selv hadde interesse for. Ved å analysere de 

samme tekstene som ble diskutert under intervjuene, kunne jeg bruke svarene i tekstanalysen 

og få et bedre bilde av hvordan tekstene kan bidra til å bygge selskapenes etos. Videre valgte 

jeg de tekstene jeg mente ville belyse problemstillingen min best mulig, basert på egen 

vurdering av tekstene og på svarene fra intervjuene. Med egen vurdering av tekstene mener 

jeg at de skiller seg fra hverandre, og på den måten belyser ulike retoriske aspekter, eller ulike 

reaksjoner fra informantene. Jeg har altså gjort en informasjonsorientert utvelgelse, med 

maksimal variasjon, som Bent Flyvbjerg beskriver som én av seks gode 

utvelgelsesstrategier.
107

 For min problemstilling anså jeg dette som den beste strategien, fordi 
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den tillater meg å ta høyde for ulike aspekter ved tekstene og informantenes opplevelse av 

dem, og kartlegge bredden av mulige leseropplevelser. 

 

3.4 Reliabilitet og validitet 

En vanlig kritikk av dybdeintervjuer er at de ikke er valide, fordi informantene oppgir 

informasjon som ikke er sann.
108

 For eksempel er det fare for at informantene føler seg presset 

til å gi svar som de tror forskeren vil like.
109

 I dette tilfellet tror jeg faren for sistnevnte årsak 

er begrenset, på bakgrunn av intervjuenes tema. En annen årsak til usann informasjon, som er 

mer problematisk i denne oppgaven, og som jeg anser som en av oppgavens 

hovedutfordringer, er at mennesker ikke nødvendigvis vet hvordan de påvirkes av retoriske 

virkemidler selv. Ettersom man kan påvirkes ubevisst, er det problematisk å måle effekt basert 

på informantenes egne vurderinger. Ifølge Robert Cialdini viser en ny studie at 

bakgrunnsbildet på en landingsside for en nettbutikk, kan påvirke hva slags kvaliteter kunder 

verdsetter når de skal kjøpe et bestemt produkt.
110

 Da en nettbasert møbelbutikk sendte 

halvparten av kundene sine til en landingsside med fluffy skyer som bakgrunnsbilde, og andre 

halvparten til en landingsside med mynter som motiv, viste det seg at de som så skyene 

rapporterte komfort som viktigere enn de som så myntene. Da de fikk spørsmål om 

bakgrunnsbildet påvirket hvordan de valgte møbler, svarte de at det overhodet ikke hadde 

noen påvirkning.
111

 På samme måte kan våre informanter si at de slettes ikke blir påvirket av 

innholdsmarkedsføringen, men realiteten kan være en annen. 

Svarene fra intervjuene skal altså behandles med varsomhet. De fleste informantene hevdet at 

tekstene ikke påvirket inntrykket de har av selskapet som publiserte dem, noe som vi altså 

ikke kan fastslå med sikkerhet. Oppgaven skal imidlertid ikke svare på om informantene 

faktisk endret sitt inntrykk av selskapenes etos. Derimot skal den si noe om hvordan ulike 

retoriske trekk kan legge til rette for å endre eller forsterke leseres oppfatninger. 

Informantenes svar kan eksempelvis belyse hvordan de oppfatter hensikten med tekstene, 

hvem som er avsender, og hva de likte og mislikte med tekstene.  

Videre har intervjusituasjonens kontekst vært en utfordring, ettersom den differensierer seg 

fra en naturlig kontekst. I en naturlig situasjon vil leserne gjerne være mindre bevisste i sin 

lesning av teksten. For å få mest mulig reelle svar forsøkte jeg å få frem hva informantene 
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syntes om tekstene, før jeg stilte spørsmål om hva avsendernes hensikt var. Jeg startet også 

med å spørre om hva slags type tekst de leste, for å undersøke om de var bevisste på om det 

var markedsføring, eller om de oppfattet det som en informasjonstekst eller artikkel. 

I forkant av intervjuene nevnte jeg ingenting om innholdsmarkedsføring, men forklarte kun at 

vi skulle snakke om tekster publisert på Facebook. Ved å fokusere på «tekster på Facebook», 

fremfor «tekster fra DNB og Gjensidige», tror jeg tilbakemeldinger fra informantene vil speile 

virkeligheten bedre. Årsaken er at i en naturlig situasjon vil leseren bla nedover 

nyhetsoppdateringen sin på Facebook, og et innlegg fra et av selskapene, enten sponset eller 

organisk, vil dukke opp på siden deres. Dersom leseren er interessert i å lese teksten vil de 

klikke på den. Kanskje vil de lese den nøye, skumlese den eller bare lese starten, for så å 

klikke seg ut igjen. Lesernes utgangspunkt er derfor Facebook, og ikke DNB eller Gjensidiges 

nettsider, noe jeg ville ta høyde for. Videre oppfordret jeg informantene til å lese tekstene slik 

de ville ha gjort på egenhånd, og ikke lese nøyere enn vanlig. Vi må likevel ta høyde for at 

informantene kan ha lest tekstene grundigere enn de ellers ville ha gjort. 

For at leserne av denne oppgaven skal kunne vurdere mine tolkninger av informantenes svar, 

har jeg lagt ved transkripsjoner av alle intervjuene, samt skjermbilder av tekstene de leste. Det 

vil også si at tekstene jeg har analysert ligger vedlagt, slik at leseren har mulighet til å vurdere 

analysene mine basert på analysematerialet. Teorien er også veiledende for hvordan jeg har 

analysert tekstene, og gir leseren innsikt i hvordan jeg har arbeidet med tekstene, hva jeg har 

vektlagt og hva jeg baserer mine vurderinger på. 

Avslutningsvis er det viktig å informere om at jeg har hatt et internship i Gjensidige som 

digital rådgiver, samtidig som jeg har skrevet oppgaven. For å hindre at dette skulle påvirke 

meg underveis i prosessen, har jeg tilstrebet bevissthet og refleksjon rundt dette. Stillingen har 

imidlertid gjort at jeg har fått en bedre forståelse for hvordan Gjensidige arbeider med 

innholdsmarkedsføring, og det har gitt meg oversikt over hva selskapet tilbyr av denne typen 

tekster. Det har også påvirket valg av case, det vil si de to selskapene Gjensidige og DNB. 

DNB valgte jeg fordi de hyppig publiserer innholdsmarkedsføring, og er innenfor samme 

bransje som Gjensidige. I tillegg syntes jeg det ville være interessant å sammenligne hvordan 

lesere oppfatter Gjensidiges fem fageksperter i forhold til DNBs mer kjente rådgiver, Silje 

Sandmæl.  
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4 Seks analyser av innholdsmarkedsføring 

I dette kapittelet skal vi se nærmere på seks ulike tekster. De tre første tekstene er publisert på 

DNBs nettside DNB FEED. De to første tekstene ble distribuert fra Silje Sandmæls 

Facebook-side, som lenker i innlegg på siden hennes. Sandmæl er kjent fra TV3-programmet 

Luksusfellen, i tillegg har hun latt seg intervjue som forbrukerøkonom i en rekke nyhetssaker i 

aviser, og på TV. Hun er også ansatt i DNB, og stiller ofte opp som talsperson eller kilde i 

selskapets innholdsmarkedsføring. Den tredje teksten ble distribuert fra DNBs Facebook-side, 

også denne som lenke i et innlegg på siden deres. 

De tre neste tekstene er publisert i Gjensidiges kanaler. Det vil si, de to første av dem ligger 

på gjensidige.no, mens den siste ligger på selskapets «nyhetsrom» på mynewsdesk.com. Alle 

de tre tekstene ble distribuert fra Gjensidiges Facebook-side, på samme måte som DNBs 

tekster. Samtlige tekster ble publisert i tidsrommet oktober 2016 til mars 2017. 

I analysen vil jeg vise til de fire enkeltintervjuene og de to gruppeintervjuene.
112

 Under kan du 

se hvilke tekster de ulike informantene leste, og dermed også hvem jeg referer til i analysen 

av de seks tekstene. I de to første kolonnene er tekstene som ble lest og vurdert under 

intervjuene. I den første kolonnen er tekstene som analyseres her, og i andre kolonne er de 

resterende tekstene som ble lest og vurdert under intervjuene, men som ikke analyseres. I 

tredje kolonne beskrives informantene i de seks intervjuene. 

Tekster som analyseres Andre tekster fra intervjuet Informanter 

«Slik sparer du penger på 

julehandelen»  

«Fire øvelser for å forbygge 

ryggsmerter», «Forsinkelser på reisen 

– dette har du krav på, og ikke» 

Kvinne, 26 år, HR 

«Lever du som en struts?» «Nå bør du sjekke jobbpensjonen din» Mann, 25 år, forskalingssnekker 

«De skulle bare teste budsjett 

– barna ble hekta på sparing» 

«Se opp for lommetyver under 

julehandelen» 

Kvinne, 44 år, ufør 

«B.R.A.N.N. mot brann» «Topp 10 på kvinners ønskeliste» Kvinne, 28 år, fysioterapeut  

Kvinne, 64 år fysioterapeut  

Mann, 40 år, fysioterapeut 

«Økonomiske utsikter for 

2017» 

«Kutt den økonomiske navlestrengen!» Mann, 59 år, partner/advokat 

«Uhell og tabber for 200 

millioner» 

«Flere kvinner til topps i DNB» Kvinne, 28 år, IT 

Mann, 32 år, IT 

Mann, 28 år, advokatfullmektig 

Figur 6: Tekster og informanter 
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Lenkene til hver av tekstene som analyseres kan finnes i tabellen under. I tillegg ligger et 

skjermbilde for hver tekst i de seks analysene. Tekstene er også tilgjengelige i sin helhet i 

vedlegg 1-6, sammen med de andre tekstene som ble lest under intervjuene. 

Slik sparer du penger på 

julehandelen  

Lever du som en struts?  

De skulle bare teste budsjett – 

barna ble hekta på sparing 

B.R.A.N.N. mot brann 

Økonomiske utsikter for 2017 

Uhell og tabber for 200 millioner 

dnbfeed.no/privatokonomi/slik-sparer-du-penger-pa-julehandelen/ 

(hentet 09.11.2016) 

dnbfeed.no/privatokonomi/lever-du-som-en-struts/ 

(hentet 16.03.2017) 

dnbfeed.no/privatokonomi/de-skulle-bare-teste-budsjett-barna-ble-

hektet-pa-sparing/ (hentet 09.03.2017) 

gjensidige.no/privat/tema/content/skade/b.r.a.n.n.mot-brann 

(hentet 09.03.2017) 

gjensidige.no/privat/nytt/01-17/okonomiske-utsikter-for-2017 

(hentet 09.03.2017) 

mynewsdesk.com/no/gjensidige/pressreleases/uhell-og-tabber-for-

200-millioner-1839366 (hentet 16.03.2017) 

Figur 7: Tekstenes nettadresser 

Bakgrunn og overordnet kontekst 

For vel en generasjon tilbake var økonominyheter skrevet for og av spesielt interesserte, og 

denne typen publikasjoner var begrenset i antall i de nordiske landene.
113

 På midten av 1970-

tallet fant økonominyhetene veien inn i dagsavisene og på 80-tallet vokste tidsskrifter innen 

privatøkonomi frem, med fokus på forbrukeren og middelklassen.
114

 I 1988 kom den første 

systematiske satsingen på forbrukerjournalistikk i Norge, og på 90-tallet fikk 

forbrukerjournalistikken sitt «gjennombrudd», med TV-programmer som «TV 2 hjelper deg» 

og NRKs «Forbrukerinspektørene».
115

 Fra 1995-2005 vokste internett og nettsider med andre 

typer nyhetstilbydere, med teknologiinformasjon, kursinformasjon eller analyser med 

journalistiske trekk frem.  

Det økte fokuset på forbrukerjournalistikk og privatøkonomi vedvarte, og nyhetsmedienes 

ønske om å tiltrekke seg lesere og annonsører gjennom flest mulig «klikk», ga grobunn for 

lette og tilgjengelige forbrukernyheter på avisenes nettsteder. Samtidig har krav til kortere 

deadlines for journalistene bidratt til at nyhetene er blitt kortere og enklere
116

, og 

nyhetssakene på internett er blitt mer lik hverandre med tanke på vinkling og kildebruk, enn 

hva som er tilfellet for nyhetene i papiraviser.
117

 Med internett ble lesernes betalingsvilje 

svekket, og i 2013 gikk antall lesere av nettaviser forbi papiravisene. Og med dette skiftet har 

også annonsørene flyttet fra papir til nett, men ikke nødvendigvis til nyhetsmediene, for 
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Facebook og Google mottar store summer av annonsepengene.
118

 Videre har selskaper som 

produserer journalistikk også satset på å lage annonser, som blant annet Schibsted – konsernet 

som eier VG og de fem største regionavisene. Dette bidrar til at grensene mellom annonsører 

og nyhetsmedier blir mer uklare, og annonsørene og nyhetsmedienes saker er i større grad til 

forveksling av hverandre.
119

 Blant nettstedene som tilbyr forbrukernyheter i dag finner vi 

vg.no, e24.no, klikk.no, dinside.no og NA24.no. Ifølge Bjerke, Fonn og Strømme, var 16 

prosent av Aftenpostens og 34 prosent av VGs innhold i papiravisene privat- og 

forbrukerøkonomi i en periode i 2014.
120

 Regner vi med forbrukerjournalistikk innen andre 

områder, som for eksempel helse og livsstil, er tallet enda høyere. Med andre ord befinner 

DNB og Gjensidige seg i en arena, med en rekke andre tilbydere av forbrukerrettet lesestoff 

som konkurrerer om leserne. 

Stedene hvor publikum oppsøker lesestoff har også endret seg det siste tiåret. Ifølge Kantar 

TNS, er andelen som leser aviser synkende og innholdet når leserne gjennom nye, digitale 

plattformer
121

. Det vil si, istedenfor at leseren går inn på aftenposten.no og klikker på en 

artikkel hun vil lese, surfer hun for eksempel på Facebook, og får opp en artikkel fra 

Aftenposten på nyhetsoppdateringen sin, fordi en venn har kommentert den. 

En annen aktuell utvikling, er at internettbruken på PC har stagnert, mens bruken på 

smarttelefoner og nettbrett øker. Ifølge «Norsk Mediebarometer» for 2016, har nå 89 prosent 

av Norges befolkning over ni år smarttelefon og 60 prosent bruker sosiale medier på telefonen 

daglig. I tillegg bruker hele 77 prosent av befolkningen Facebook hver dag. Til 

sammenligning er VG Norges største nettsted med 1,3 millioner daglige brukere, NRK 

kommer på andreplass med 1,2 millioner og dernest Dagbladet med 863 000 daglige 

brukere
122

.  

I dag er vi alltid «online», og vi tar med oss smarttelefonen hvor enn vi går. Det vil si at 

tekstene fra DNB og Gjensidige, like gjerne kan leses på en smarttelefon på bussen på vei 

hjem fra jobb, som på en PC en lørdags morgen. Vi er vant til korte og enkle nyheter, og er 

alltid på farten. Disse bitene er en del av kontekstens puslespill som ligger til grunn når 

publikum leser DNB og Gjensidiges innholdsmarkedsføring.  

                                                 
118

 Jerijervi, «Nå raser Facebook og Google forbi alle norske medier i reklameinntekter» 
119

 Bjerke, Fonn og Strømme, 2016, ss. 41-61 
120

 Ibid., s. 35 
121

 Kantar TNS, «Et blikk inn i fremtiden på Medietrender 2017» 
122

 NRK, «Så mange ser, surfer og hører» 



47 

 

DNBs «Slik sparer du penger på julehandelen» 

Informant: lest av kvinne (26) 

Situasjon og kultur 

I Norge lærer man fra ung alder, at det er lurt å spare. Samtidig er det mange ekstrakostnader 

forbundet med juletiden, som for eksempel julegaver, julemat og julepynt, som gjør det 

vanskeligere for nordmenn å spare – særlig når det handler om å gi noe til andre. Den siste 

tiden har det også vært et økt fokus på den negative innvirkningen høyt forbruk kan ha på 

miljøet. Sparing kan dermed være gunstig både for personlig økonomi og miljø. Disse 

faktorene har bidratt til å skape situasjonen som teksten springer ut fra. 

 

Hensikt og målgruppe 

En av hensiktene med teksten er, i likhet med annen innholdsmarkedsføring, å styrke 

selskapets merkevare. I tillegg kan vi finne en annen hensikt, som fremkommer i overskriften 

«Slik sparer du penger på julehandelen», nemlig å hjelpe leserne med å spare penger når de 

skal handle inn til jul. Informanten som leste denne teksten svarte at hensikten er: «Det må jo 
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være å fronte DNB da, som merkevare eller som bank. Jeg kan aldri tro at hun [Silje 

Sandmæl] har noen personlig har noe gevinst av at vi bruker mindre penger. Så hun er vel 

ansatt i DNB som rådgiver og ja… Skal fronte banken. Ovenfor kunder». Hun registrerte altså 

begge hensiktene med teksten, men tolket kun merkevarebygging som et reelt motiv.  

Avsender og kilder 

Det finnes i hovedsak tre mulige tolkninger av hvem som er tekstens avsender: DNB, 

forbrukerøkonom Silje Sandmæl eller personen som har publisert teksten – Pernille S. 

Borchgrevink. Nettadresse, logo, visuell profil og at kilden er en ansatt hos DNB, tyder på at 

selskapet er avsender. Samtidig kommer rådene og budskap i teksten fra rådgiver Silje 

Sandmæl, som også er avbildet i teksten, og har distribuert den på sin Facebook-side. 

Informanten tolket Sandmæl som avsender, og ikke DNB, selv om hun fra starten av 

registrerte at teksten var publisert på en DNB-nettside. Det er interessant at informanten tolker 

Sandmæl som avsender, samtidig som hun tillegger DNB hensikten med teksten. Ifølge 

informanten ville hun gi «æren» til forbrukerøkonomen fremfor selskapet. Hun reagerte 

positivt på det hun omtalte som «et kjent fjes», og sa at det var med på å fenge interessen 

hennes. 

Sjanger og utforming 

Jeg har allerede karakterisert denne teksten som innholdsmarkedsføring, fordi den har til 

hensikt å styrke DNBs merkevare, samtidig som den tilbyr attraktiv informasjon til leserne. 

Videre ligner den en artikkel, med bilde øverst, så overskrift og ingress. Under overskriften 

står det «Publisert av: Pernille S. Borchgrevink - 7. november 2016», noe som ligner på en 

mal journalister bruker, sett bort fra at det er vanlig å skrive journalistens navn og ikke hvem 

som har publisert teksten. I tillegg er teksten delt inn i avsnitt med underoverskrifter, noe som 

også er vanlig for artikler. Informanten betegnet teksten som en «artikkel publisert på DNBs 

nettside». Videre er avsnittene relativt korte, og på slutten av teksten er en punktliste med 

«Sandmæls tips til en rimeligere julefeiring», fra én til åtte. Dette avsnittet kan ligne en 

bruksanvisning eller oppskrift. Informanten likte ikke de innledende avsnittene, og syntes at 

punktlisten var en bedre måte å fremlegge informasjonen på: «Det blir litt mer sånn 

overkommelig i hvert fall, ja. Og litt mer luft». 

Stil og stemmer 

Stemmen i teksten henvender seg direkte til leseren med «du» gjennomgående fra start til 

slutt: «Slik kan du kose deg…», «Tenk om det er noe du kan…» og «Lag en handleliste over 
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hva du trenger…» Det høres ut som om man er i en samtale med stemmen, og kan minne om 

råd man kunne ha fått dersom man møtte Sandmæl på DNBs kontor. Trekket kan gjøre 

teksten mindre formell og mer personlig. Silje Sandmæl refereres til i tredjeperson, og 

kommer også til uttrykk gjennom sitater. At teksten viser tydelig til kilder, det vil si Sandmæl 

og en undersøkelse fra Ipsos, kan gjøre at den minner om journalistikk og fremstår som mer 

objektiv. 

Bilder og lenker 

Øverst på siden møtes vi av et stort bilde av Silje Sandmæl, utenfor en butikk med røde og 

hvite salgsskilt i bakgrunnen. Det er et nærbilde av Sandmæl, hvor hun ser inn i kamera og 

smiler. Informanten sa at med en gang hun så bildet, før hun leste overskriften, tenkte hun at 

teksten handlet om jul. Det kan skyldes salgsskiltene i bakgrunnen, som har to røde kuler på 

toppen. Intervjuet ble gjennomført i november, noe som kan gjøre at shopping og fargen rød 

vil assosieres med julen. Bildet vil kunne tillegge rådene i teksten troverdighet, fordi det viser 

personen som gir dem. Samtidig vil bildet også kunne vekke interesse hos lesere som kjenner 

til Sandmæl, slik som var tilfellet med vår informant. 

I selve teksten er det ingen lenker å finne, men på høyre side er en liste med lenker til 

populære artikler, og ikoner av sosiale medier hvor DNB er tilgjengelig, som man kan klikke 

på dersom man ønsker å følge selskapet i en av kanalene.  

Topoi 

Under er et skjema for tekstens topoi. De to nederste radene er toposgrupper og topoi som 

ikke finnes i teksten, men som kunne vært relevante basert på tekstens overordnede tema. De 

forskjellige fargene viser ulike funksjoner toposgruppene kan ha i teksten. Rød inviterer til 

identifikasjon, blå gir råd, grønn støtter tekstens argumenter, brun gir uttrykk for etikk og 

moral, rosa viser frem selskapenes produkter og tjenester, gul motiverer leserne – enten 

gjennom frykt eller fristelse, turkis gir uttrykk for politikk og beige lærer bort noe. 

Fargekodene vil også benyttes i analysen av de neste fem tekstene. 

Toposgruppe Forbruk Sesong Rådgivning Statistikk Etikk og  

moral 

Spesifisering Julehandel Jul Forbrukerøkonomi Undersøkelse  

fra Ipsos 

 

Topoi Forbruk,  

overforbruk, 

regninger, 

lommebok 

Julehandel, 

julekos, gaver, 

julemat, 

julepynt, 

julebord, 

juleverksted 

Sparing, budsjett, kostnadskutt, 

prissammenligning, strategisk 

handel, gaveliste, juleverksted, 

planlegging, effektivitet, mer  

for pengene 

Tall for juleforbruk Omtanke og 

kjærlighet  

fremfor det 

materielle, 

sløsing 

Forts. 
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Toposgruppe Produkter og 

tjenester 

Kjendis Motivasjon  

og følelser 

 

Spesifisering  Silje Sandmæl   

Topoi Nettbank  God 

samvittighet, 

kos, opplevelser, 

penger 

 

 

Relevante 

ikke-besøkte 

toposgrupper 

Miljø Kristendom Politikk Andre  

juletopoi 

Farer og 

konsekvenser 

Produkter  

og tjenester 

Økonomi 

Relevante 

ikke-besøkte 

topoi 

Forurensning, 

global 

oppvarming, 

gjenbruk 

Juleevangeliet, 

kristne verdier, 

hvorfor vi feirer 

jul 

Regler for 

forbrukslån, 

fordelings-

politikk, 

fattigdom 

Reise, ferie, 

vinter, ski, 

juletre,  

nisser, 

julekaker 

Gjeld, 

luksusfellen, 

kutte ut andre 

ting 

Brukskonto, 

sparekonto, 

høyrente-

konto 

Renter, 

forbruks-

lån 

 

  

Denne teksten starter med å forklare nordmenns forbruk i julen, og henter topoi fra sesongen 

leserne skal inn i, altså juletiden. Det fungerer som en slags situasjonsbeskrivelse, som leserne 

kan kjenne seg igjen i. For eksempel står det at «Snart er det igjen tid for å haste seg igjennom 

butikker med handleposer på slep» og «I jula unner vi oss litt ekstra kos, og det merkes på 

lommeboka». Disse eksemplene kan plasseres under toposgruppene «forbruk» og «sesong», 

og er markert rødt for å vise at de legger grunnlag for identifikasjon. I tekstens andre avsnitt 

«Mer kos for pengene», er motivasjonstopos brukt, slik at publikum kan motiveres til å lese 

videre og følge tekstens råd. Siste halvdel består av rådgivning, og nærmere bestemt 

forbrukerøkonomi. I intervjuet fremkom det at informanten ikke ønsket den innledende 

forklaringen og motiveringen, men ønsket å gå rett til rådene. Trolig var overskriften nok 

motivasjon for henne. Dersom leseren har lest overskriften, sett bildet på Facebook og valgt å 

klikke på saken, er hun gjerne allerede motivert og en innledende motivasjonsdel kan være 

overflødig. I likhet med den neste teksten vi skal undersøke, «Lever du som en struts?», 

fokuserer denne teksten mye på å beskrive situasjoner som kan vekke identifikasjon, og som 

vi skal se, vil dette vurderes ulikt av forskjellige lesere. 

Blant de relevante toposgruppene som ikke er brukt («ikke-besøkte») i teksten, er produkter 

og tjenester og økonomi sentrale. I flere av de andre tekstene vises det til selskapenes 

produkter og tjenester, men her vises det kun til nettbank generelt: «For å unngå at budsjettet 

kun blir fjerne tall kan du følge med på forbruket ditt i nettbanken. De fleste banker tilbyr 

[…]» Det er nærliggende å tro at dette vil tone ned selskapets hensikt om å markedsføre seg. 

Som vi har sett, hjalp ikke det på vår informant, som identifiserte markedsføring som DNBs 

hensikt med teksten. Videre er økonomiformidling et gjennomgående moment i Gjensidige og 
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DNBs tekster. Divisjonsdirektør i DNB, Nina Hareide-Larsen, uttalte at kunnskapsdeling står 

i fokus når selskapet produserer innholdsmarkedsføring. Ettersom DNB har mye kompetanse 

innen økonomi, er det dermed naturlig for dem å tilby leserne kunnskap fra dette området. Det 

er bemerkelsesverdig at DNB benytter dette potensialet i liten grad i tekstene som analyseres 

her. I denne teksten hadde det vært nærliggende å skrive noe om renter, forbrukslån og 

konsekvenser av overforbruk. Teksten nøyer seg imidlertid med å formidle at å bruke mye 

penger gjør at man får «slunken lommebok» og at «regningsbunken hoper seg opp». Man 

skulle tro at dette er noe leserne allerede vet. 

Rådgivningen i teksten kan også betraktes som kunnskapsformidling. Her gis det for 

eksempel råd om hvordan man kan sette opp et budsjett for julen: «Del opp i ulike poster som 

gaver, julemat, julepynt osv, forklarer Sandmæl». Informanten mente at rådene fungerte mer 

som påminnelser, og at hun ikke ville komme til å spare penger i julen som følge av å ha lest 

teksten. Dette kan tyde på at hun allerede kjente til rådene, og at topoi innen rådgivning ikke 

fungerte som «fellessteder» for tekst og leser – leseren befant seg på et nivå over teksten. 

Etos 

DNB bruker etos på ulike måter gjennom teksten. Først og fremst låner de etos fra Silje 

Sandmæl, ved å bruke henne som rådgiver i teksten, og påpeke at hun er ansatt hos dem. 

Dette etablerer de allerede i første avsnitt hvor de avslutter et sitat med «sier Silje Sandmæl 

forbrukerøkonom i DNB». En mer subtil måte de knytter henne til DNB på, er å kombinere 

logoen sin med det store bildet av forbrukerøkonomen på nettsiden.  

Sandmæl opptrer som regel i media som rådgiver innen forbrukerøkonomi. Dette gjorde trolig 

at informanten sa «Jeg føler, det er veldig sånn typisk henne, hun har alltid sånne type artikler 

da». Lignende meninger kom frem under et av gruppeintervjuene, hvor en annen informant 

sa: «Hun vil jo alltid spare penger hun der Silje», og en tredje mente det var «typisk Silje» 

med nøkternhet. At leserne har et inntrykk av at Sandmæl alltid vil hjelpe andre med å spare 

penger og være nøktern, kan tyde på at hun oppfattes som autentisk. Det at hun uttaler seg i 

tråd med dette kan også forsterke autentisiteten hennes. En av informantene mente det verken 

var positivt eller negativt, men at det var: «På en måte bare en bekreftelse på sånn hun er». 

Et annet trekk ved Sandmæl, som ikke ble nevnt av informantene, er at hun nesten alltid 

smiler på bilder og virker blid på TV, noe som kan fremstille henne som mer tilgjengelig enn 

om hun hadde vært alvorlig. Hun er heller ikke slik man kan forestille seg en stereotypisk 

økonom – Sandmæl er ung, pen, blond og smilende. Som oftest har hun håret løst, store 
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perleøredobber og nøytral sminke. Ved konsekvent å vise de samme trekkene og bruke denne 

stylingen vil hun også kunne fremstå som mer autentisk. 

Videre etablerer DNB etos ved å vise til at Ipsos har utført en undersøkelse for dem, og på den 

måten fremstå som kunnskapsorienterte. I tillegg bruker de sin innledende etos til å gi teksten 

troverdighet, gjennom bruk av logo og visuell profil. Norges største bank er en troverdig 

avsender av temaer knyttet til økonomi, og slik vil de kunne gi innholdet i teksten tyngde. 

Samtidig kan tekstens troverdighet svekkes avhengig av hvordan leseren tolker hensikten 

deres. I dette tilfellet mente informanten at hensikten er å bygge DNBs merkevare. Da jeg 

spurte om dette hadde noen innvirkning på troverdigheten, svarte hun: «Ja, det blir litt igjen 

som vi snakket om i sted. Så fort det bare blir en hensikt å selge, eh så mister jeg litt sånn 

interessen på en måte». Med andre ord kan en kommersiell hensikt kunne svekke 

troverdigheten. Som vi skal se i analysen av Gjensidiges «Uhell og tabber for 200 millioner», 

er ikke dette nødvendigvis alltid tilfellet – det avhenger også av andre faktorer ved teksten.  

Patos 

I ingressen står det: «I år skal vi bruke 45 millioner kroner på julehandelen. Slik kan du kose 

deg med god samvittighet». Dette er et grep som kan appellere til følelsene, for vi ønsker jo å 

ha god samvittighet. Gjennom å vise hvordan man kan få bedre samvittighet ved å bruke 

mindre penger, impliserer teksten også at du bør ha dårlig samvittighet dersom du bruker for 

mye på julehandelen. Underoverskriften, «Mer kos for pengene», kan vekke positive følelser 

hos leseren knyttet til det å «kose seg». Dette er noe man ønsker, noe som kan motivere 

leseren til sparing. Teksten spiller også på de ikke-materielle gledene. Det er kos og 

kjærlighet som teller – ikke dyre julegaver og høy pengebruk. Dette fremkommer blant annet i 

siste setning før de åtte tipsene: «Det er viktig å huske på at høytiden ikke handler om det 

materielle, men å kose seg med familie og venner, avslutter hun». I tillegg spiller teksten på 

dette i tipsene også, se for eksempel punkt tre «Gaver fra hjertet». Det gir også uttrykk for en 

doxa – at kjærlighet er viktigere enn penger. Hvis leseren kan identifisere seg med dette, vil 

det trolig ha en positiv innvirkning på leserens inntrykk av DNB og/eller Sandmæl.  

En annen følelse de spiller på her er «julefølelsen». At informanten tenkte på jul allerede før 

hun så overskriften på teksten, vekket gjerne følelser hos henne, knyttet til tidligere 

juleminner. 
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Logos 

Om tekstene som analyseres her er argumenterende, forklarende eller beskrivende kan 

diskuteres. De inneholder momenter fra alle tre kategorier, men alle har riktignok 

argumenterende trekk. Dermed er det interessant å undersøke tekstenes overordnede 

argumentasjon. Vi kan sette tekstens resonnement opp slik: 

Påstand: Følg Sandmæls tips 

Belegg: Sandmæls tips hjelper deg å spare penger 

Hjemmel: Det er lurt på spare penger 

Hjemmelen i denne teksten er gjennomgående i de fleste tekstene med Silje Sandmæl – det er 

lurt å spare penger. Dette kan vi si at inngår i en doxa, og det kan legge grunnlag for 

identifikasjon hos leserne. Et annet resonnement, som er mer skjult i teksten, kan være: 

Påstand: DNB er en bra bank 

Belegg: DNB har flinke ansatte 

Hjemmel: Gode selskaper har flinke ansatte 

Her fungerer Silje Sandmæl i seg selv, slik hun fremstår gjennom uttalelser og råd i teksten, 

som bevis for belegget. Gjennom å sette kos med familien foran materielle goder, viser hun 

arete – god moral, gitt at leserne deler tekstens doxa. I tillegg gir hun råd, som kan vise 

kompetanse, altså fronesis. Ved å dele rådene med leserne viser hun velvilje, altså eunoia. Til 

sist fremstår hun konsistent med slik hun pleier og vil altså kunne fremstå autentisk. Dersom 

leserne oppfatter henne slik, og godtar resonnementet over, vil det legge et godt grunnlag for 

at DNB skal styrke sin etos. 

Reaksjoner 

Slik denne tekstens informant oppfattet den, var imidlertid ikke som beskrevet over. Hun 

mente nemlig at tipsene ikke ga særlig nytte, noe som kan tyde på at tipsene ikke var gode 

nok eller at hun ikke fikk tilstrekkelig motivasjon til å følge dem. 

Innlegget fikk 955 likes på Silje Sandmæls Facebook-profil og 85 delinger, noe som er mer 

enn innleggene hennes vanligvis får. Kanskje fungerte de retoriske virkemidlene bedre på 

andre lesere enn vår informant, eller kanskje de likte budskapet i overskriften – at man må 

huske å spare penger når man handler inn til jul, og ga innlegget en «like» uten å lese teksten. 

En studie fra 2016 viser nemlig at fåtallet faktisk leser tekstene før de liker og deler dem på 

sosiale nettverk.
123
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DNBs «Lever du som en struts?» 

Informant: lest av mann (25) 

Situasjon og kultur 

I Norge er gjennomsnittlig pensjonsalder 65 år, og gjennomsnittspensjonisten får om lag 

230 000 kroner i året
124

, noe som nesten er halvparten av hva en gjennomsnittlig nordmann 

tjener i arbeid. For å kompensere for gapet mellom lønnen arbeidstakere er vant til å få og 

pensjonen de vil kunne få, er det nødvendig å spare. Ikke alle arbeidstakere er seg dette 

bevisst, særlig ikke de yngre. Dette legger grunnlag for tekster som kan opplyse og minne 

unge arbeidstakere på å spare til de blir eldre. 

 

Hensikt og målgruppe 

Teksten fremstår som en hjelp til å bevisstgjøre unge på å spare til pensjon. Den belyser 

behovet for å spare til livsgrunnlaget etter endt arbeidsliv. Teksten gir et par generelle råd om 

hvordan man skal gå frem for å kartlegge sparebehovet, men den gir ikke konkrete råd til 

selve sparingen, annet enn å oppfordre til å kontakte en rådgiver eller å prøve DNBs 

pensjonskalkulator. Det står at «Mitt råd er å kontakte banken din og snakke med en 

finansrådgiver. En rådgiver vil hjelpe deg å få oversikt, og å sette opp en spareavtale om du 
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trenger det. Hvis du ikke ønsker det finnes det mange verktøy på nettet du kan benytte.», noe 

som også kan være en indikasjon på en av hensiktene med teksten, nemlig å fremme DNBs 

tjenester. I tillegg ønsker DNB å styrke sin merkevare, gjennom å tilby en tekst leserne ønsker 

å lese. Hovedmålgruppen er unge voksne i arbeid, og særlig de som ikke har en plan for 

pensjonssparing. I en utvidet målgruppe kan man også inkludere foreldre og besteforeldre. 

Avsender og kilder 

Det er flere som kan betegnes som avsender av denne teksten. Først og fremst har vi Silje 

Sandmæl, som har publisert den på sin Facebook-side, og som opptrer som kilde og rådgiver i 

teksten. I tillegg er hun avbildet i teksten med følgende undertittel: «Begynner du å spare 

tidlig er det ikke så store beløp som skal til hver måned, sier Silje Sandmæl». Sandmæl 

omtales i tredjeperson, noe som tyder på at det ikke er Sandmæl selv som har skrevet teksten. 

Dette understøttes av setningen under overskriften: «Publisert av: Kristin Iversen - 17. januar 

2017». Man kan tolke Kristin Iversen som forfatter og avsender, men her står det kun 

«publisert av», noe som indikerer at hun kun har lastet den opp på nettsiden. I tillegg til å 

tolke Sandmæl som avsender, er det også rimelig å anse DNB som tekstens avsender, på 

grunn av nettstedet den er publisert på, logo og visuell profil, samt at Sandmæl er ansatt i 

selskapet. Informanten pekte DNB ut som tekstens avsender. Han visste ikke hvem Silje 

Sandmæl var, og tolket bildet av henne som en ung person som burde spare til pensjon. Her 

ser vi en forskjell i hvordan de som kjenner til Sandmæl fra før, og de som ikke gjør det, 

oppfatter tekstens avsender. 

Sjanger og utforming  

Ettersom denne teksten er laget for å styrke DNBs merkevare, eller å skaffe flere kunder, 

samtidig som den tilbyr nyttig informasjon til leserne, betegner jeg den som 

innholdsmarkedsføring. Samtidig er den utformet som en artikkel, med overskrift, bilder, 

ingress og undertitler, og det var også slik informanten oppfattet den. Teksten er delt inn i 

korte avsnitt med mye luft, noe som, ifølge informanten, gjorde den lettere å lese. Dette er et 

gjennomgående trekk i alle tekstene, som informantene synes er positivt. 

Stil og stemmer  

Omtrent hele teksten fremstår som uttalelser fra Silje Sandmæl. Dette etableres først i 

ingressen: «Tenk deg at du går ned 300 000 kroner i lønn fra i morgen, sier Silje Sandmæl. – 

Og at du skal beholde denne lønnen de neste 20 årene…» Også neste avsnitt avsluttes med 

«sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB». Flere setninger avsluttes på denne måten jevnt 
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utover i teksten, slik at det fremstår som om alt innholdet kommer fra rådgiveren. 

Gjennomgående henvender stemmen i teksten seg direkte til leseren: «Tenk deg at…», «Du 

har sikkert…» og «En rådgiver vil hjelpe deg…» Det gjør at det kan høres ut som om man er i 

en samtale med Sandmæl, hvor hun gir råd direkte til leseren, noe som kan gi teksten et mer 

personlig og uformelt preg. 

Bilder og lenker 

Øverst på siden er et stort bilde av hodet til en struts, som dekker nærmest hele skjermen før 

du ruller nedover. Ansiktsuttrykket til strutsen kommer tydelig frem og gjør bildet litt komisk. 

Bildebruken er også humoristisk fordi den tar overskriften «Lever du som en struts?» – som 

egentlig er en metafor, helt bokstavelig. Metaforen er at strutsen stikker hodet ned i sanden for 

gjemme seg, men den blir selvsagt oppdaget ettersom resten av kroppen er synlig. Den brukes 

om mennesker som «gjemmer» seg for noe, eller prøver å unngå noe, men til ingen nytte. I 

dette tilfellet er det å «gjemme» seg for tanken om pensjonssparing, for man vil bli innhentet 

den dagen man blir pensjonist og må se realiteten i øynene. Bildet og overskriften gjorde at 

informanten ble nysgjerrig på teksten og valgte å klikke på den, men han visste imidlertid 

ikke hva den skulle handle om: «Nei, jeg hadde faktisk ingen anelse om hva den handler om 

ut ifra overskriften og bildet». Da han i etterkant skulle trekke frem negative aspekter ved 

teksten nevnte han bildet, fordi det samsvarte dårlig med temaet «pensjonssparing». 

Det neste bildet viser en smilende Silje Sandmæl, noe som er i tråd med hvordan hun ellers 

fremstår. Som i forrige tekst, låner DNB etos som Sandmæl har opparbeidet seg gjennom sin 

tilstedeværelse i media, ved å introdusere henne som rådgiver i DNB. Informanten som leste 

teksten «Slik sparer du penger på julehandelen», mente at teksten ble mer interessant fordi det 

var en kjendis i den. Dette momentet bortfalt da informanten som leste denne teksten ikke 

visste hvem Sandmæl var.  

Videre er det to lenker i teksten. Den ene er: «Vi i DNB kan gi deg en oversikt over hva du 

kan forvente. Prøv her!» og den andre er: «Sjekk DNBs sparekalkulator her!». Den første 

fører til en DNB-side med informasjon om pensjon, mens den neste tar deg til en 

sparekalkulator for pensjon fra selskapet. Vi kan se for oss at steget etter man har funnet ut 

hvor mye man skal spare og hvordan man skal spare, er å opprette en sparekonto. Ved å legge 

inn disse lenkene, håper gjerne DNB at leseren vil velge dem som bank når dette skjer. 

Til høyre for teksten er også en liste med de tre mest populære artiklene på DNB FEED, slik 

at leseren kan lese mer fra DNB og bli værende på selskapets nettsted. I tillegg er det en rekke 
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ikoner for de sosiale mediene selskapet bruker, som leseren kan klikke på for å følge selskapet 

enten på Instagram, Facebook eller de andre stedene. 

Topoi  

Fargekodene i tabellen under henter vi fra toposanalysen av forrige tekst. 

Toposgruppe Årsaker Farer og konsekvenser Livsstadier Motivasjon 

Spesifisering For å spare lite Ved å droppe sparing   

Topoi Psykologi, 

prokrastinering, 

manglende kunnskap, 

ubeleilighet, tiden går 

fort, boliglån, familie, 

studier, hverdagsliv 

Nedsatt inntekt, 

nedsatt levestandard,  

høy risiko 

Russ, studietid, 

jobbhverdag,  

familieliv, 

50-årsalderen, 

pensjonisttilværelse 

Kafébesøk, 

reiser, konserter, 

ha det gøy, mye 

tid til rådighet 

Forts. 

Toposgruppe Rådgivning Statistikk Produkter og tjenester Kjendis 

Spesifisering Forbrukerøkonomi    

Topoi Pensjonssparing, 

kartlegging, 

inntektsgap, 

planlegging, 

spareavtale, sikker 

sparing 

Nordmenns alder for å 

starte pensjonssparing, 

svenskers alder for å 

starte pensjonssparing 

DNBs 

pensjonskalkulator, 

DNBs rådgivere 

Silje Sandmæl 

 

Relevante ikke-

besøkte 

toposgrupper 

Etikk og moral Andre farer, 

konsekvenser og 

motivasjoner 

Politikk Økonomi 

Relevante ikke-

besøkte topoi 

Ansvarlighet, 

selvstendighet, 

egoisme, materialisme 

Erfaringer fra noen som 

ikke har spart, erfaringer  

fra noen som har spart 

Pensjonspolitikk, 

Statens pensjonsfond 

utland, rentepolitikk 

Renter, finans, 

inflasjon, 

forventet 

avkastning 

 

Som i den forrige teksten er det stort fokus på forklaringer – i dette tilfellet årsaker til hvorfor 

nordmenn avventer pensjonssparing. Det er lange beskrivelser av hvorfor man er slik man er, 

hva man tenker og livets forskjellige stadier. Dette kan lede til identifikasjon, dersom leseren 

kjenner seg igjen i beskrivelsene og gjenkjenner problemet som teksten reiser. Frykten for 

nedsatt inntekt og levestandard (jf. farer og konsekvenser), sammen med håpet om flere 

kafébesøk og reiser (jf. motivasjon), kan motivere leserne til å ta tak i pensjonssparingen.  

Rådgivningen er det brukt mindre plass på i denne teksten, sammenlignet med flesteparten av 

tekstene som analyseres her. Det er også interessant å merke seg at den andre teksten 

informanten leste, Gjensidiges «Nå bør du sjekke jobbpensjonen din», også omhandlet 
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pensjonssparing, og den inneholdt en større andel med toposgruppen «økonomi». Informanten 

karakteriserte DNBs tekst som mer lettlest enn Gjensidiges, noe som kan forklares med topoi. 

Fagkunnskap som skal lære leserne noe nytt, er nok mer krevende å tilegne seg enn 

beskrivelser av situasjoner som leseren kjenner igjen. Dette vender vi tilbake til i kapittel 5. 

Etos 

Ved å lage denne teksten oppfattet informanten det som om DNB bryr seg om kundene sine: 

«Altså de… Bryr jo selvfølgelig seg om deg… Som en… Eh… Du er jo en kunde da. Så du er 

jo en inntekt for de. Så selvfølgelig vil de jo bry seg om deg på en måte». På denne måten vil 

DNB kunne vise eunoia, altså velvilje for leserne. I tillegg vil de kunne vise forstandighet 

gjennom å gi råd om pensjonssparing. En måte de bruker etos på, er å skrive at Silje Sandmæl 

er forbrukerøkonom i DNB. I et annet intervju svarte en informant at de ansatte i et selskap vil 

speile budskap og holdninger fra selskapet gjennom sine egne uttalelser
125

. Slik vil DNB 

kunne gi uttrykk for hvem de er gjennom Sandmæls uttalelser. 

Patos 

Hovedbruken av patos i denne teksten er relatert til lesernes frykt – det vil si frykten for å gå 

ned i levestandard som pensjonist. Dette fremkommer blant annet gjennom avsnittet «Så er 

plutselig dagen der!», hvor det står at «Og da har du to valg: Gå ned i levestandard, eller velge 

å spare med høy risiko i håp om at høy avkastning redder deg?». Det brukes også denne typen 

patos i ingressen for å vekke interesse. Dersom leserne frykter å gå ned 300 000 i lønn og 

beholde den i 20 år, vil de kanskje lese teksten for å finne løsningen på å unnslippe dette 

scenarioet. Samtidig beskriver teksten et livsforløp leserne gjerne kan kjenne seg igjen i, noe 

som kan forsterke frykten for nedsatt levestandard. 

Logos 

Det mest synlige budskapet i teksten er at du bør spare til pensjon, og resonnementet kan 

settes opp slik:  

Påstand: Spar til pensjon 

Belegg: De som ikke sparer til pensjon får nedsatt levestandard 

Hjemmel: Det er negativt å få nedsatt levestandard. 

Beskrivelsen av tanker folk har knyttet til pensjonssparing, beskrivelsen av livsløp og bruk av 

statistikk argumenterer for at dette også gjelder deg. Hjemmelen i resonnementet er også et 

uttrykk for tekstens doxa. 
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 Sagt av mann (59) 
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Et mer subtilt resonnement i teksten kan settes opp slik:  

Påstand 2: Bruk DNB til pensjonssparing 

Belegg 2: DNB har flinke og hyggelige ansatte 

Hjemmel 2: Man bør bruke banker som har flinke og hyggelige ansatte 

Her fungerer Silje Sandmæl som et eksempel på en av DNBs medarbeidere, og hennes råd 

bygger de ansattes fronesis og understøtter tekstens andre belegg. 

Reaksjoner 

Innlegget på Silje Sandmæls Facebook-side har fått 236 likes og ble delt 32 ganger. En annen 

interessant reaksjon er å finne i tekstens kommentarfelt. Et par av leserne har reagert på at 

lønnen som ingressen tar utgangspunkt i er for høy. For eksempel skriver en person at «Hvem 

kan gå ned 300000 i lønn? Du snakker om de som tjener 700000 +», og en annen skriver: 

«Hva med de som tjener 350 000 på full stilling gjennom hele livet?». Disse leserne har ikke 

identifisert seg med ingressen, og ser ut til å la seg provosere av at selskapet går ut fra at folk 

flest tjener mer enn dem. Denne mangelen på identifikasjon kan kanskje bidra til at de 

aktuelle leserne ikke anser DNB som en bank for dem, og den kan vekke sinne hos lesere.  

I likhet med de fleste informantene, mente denne informanten at han ikke endret sitt syn på 

DNB som følge av teksten, men at det var bra at de hadde laget den. Han mente at den 

fungerte som en påminnelse om å spare til pensjon, uten at han nødvendigvis lærte noe nytt. 

Det han mente var positivt med teksten, var at den er lettlest, mens det som var negativt er 

bildebruken i teksten. 
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DNBs «De skulle bare teste budsjett – barna ble hekta på sparing» 

Informant: lest av kvinne (44) 

Situasjon og kultur 

I dagens Norge er det mange som sliter med å tilbakebetale gjeld de har pådratt seg gjennom 

forbrukslån. I 2016 meldte NRK at nordmenn har hele 100 milliarder i forbruksgjeld.
126

 

Programmer som Luksusfellen har blitt populære, og bidrar til å belyse problemet. I 

Luksusfellen møter vi nordmenn med høyt forbruk, som ikke klarer å betjene lånene sine, og 

får hjelp av økonomer til å få orden på økonomien. Foreldre ønsker ikke at barna deres skal 

havne i en slik situasjon, og mange vil lære barna verdien av penger tidlig i livet. Man kan 

også forestille seg at foreldre kan bli lei av at barna maser om å få ting, og derfor ønsker at de 

skal få en bedre forståelse for hva det innebærer å bruke penger. I lys av dette har DNB laget 

en tekst om en familie hvor barna har blitt flinke til å spare.  

 

Hensikt og målgruppe 

En av hensiktene med denne teksten er, i likhet med annen innholdsmarkedsføring, å styrke 

DNBs merkevare. I tillegg kan det være en hensikt å inspirere familier til å få barna deres til å 

spare og få bedre pengeforståelse. Hovedmålgruppen er foreldre med barn mellom 7 og 15 år. 
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Avsender og kilder 

Teksten er publisert på DNB FEED, med DNBs logo og visuelle profil, noe som viser at DNB 

er avsender. En annen avsender kunne også ha vært personen som har publisert teksten, Maria 

Abdli. Informanten som leste teksten tolket journalisten som avsender, men påpekte også at 

det måtte være en i DNB, ettersom DNB-logoen stod øverst i venstre hjørne. Kildene i teksten 

er familien som intervjues. 

Sjanger og utforming 

Ettersom teksten skal fremme DNB, men samtidig være nyttig for leserne, vil jeg 

karakterisere teksten som innholdsmarkedsføring. Den er bygget opp som en artikkel, med 

overskrift, ingress, bilde, dato og navn på personen som publiserte teksten, og med sitater fra 

personene som er intervjuet. Informanten betegnet teksten som en artikkel. I likhet med de 

andre tekstene, er også denne bygget opp av korte avsnitt, med underoverskrifter.  

Stil og stemmer 

Stilen i teksten er journalistisk, hvor påstandene og meningene kommer frem gjennom kilder. 

Dette kan gjøre at den fremstår som mer objektiv. Kildene refereres til i tredjeperson; for 

eksempel står det at «Familien Valen-Utvik skulle bare teste ut å la barna være på budsjett i 

ferien» og sitater avsluttes med «ler Astrid», «istemmer Linnea» og «sier hun». I motsetning 

til de andre tekstene, henvender ikke stemmen seg direkte til leseren ved å skrive «du».  

Bilder og lenker 

Øverst på siden er et stort bilde av familien Valen-Utvik, som intervjues i teksten. Til venstre 

i bildet sitter en mor og smiler med lukket munn, mens tre barn sitter til høyre for henne, 

rundt et bord. Det ser ikke ut som om de poserer, ingen ser i kamera, flere smiler og det ser ut 

som om noen har sagt noe morsomt. Bildet ser ut til å være tatt i hjemmet til familien, med 

kjøkkenet i bakgrunnen. Bildet illustrer familien, og gir leserne et ansikt på kildene som 

uttaler seg i teksten. At det er tatt i hjemmet, gjør at det kan virke mer nærværende og kanskje 

vil enkelte identifisere seg med familien. Informanten som leste denne teksten mente at bildet 

sa noe i seg selv – at familien var sammen om noe. I tillegg til bildet, inneholder teksten tre 

videoer av medlemmer fra familien Valen-Utvik, som intervjues av en kvinne med DNB-

mikrofon. Dette syntes informanten var bra, fordi bildene og videoene brøt opp teksten og 

gjorde den lettere å lese.  

I selve teksten er det to lenker: «Barn på budsjett» og «Les mer om Landsfinalen i 

Lærepenger». Begge lenkene fører til DNBs nettside larepenger.no, som er en side som skal 
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lære barn om penger. Til høyre for teksten står en overskrift «Populære», med lenker til tre 

artikler listet under seg. Under det igjen er en ny overskrift «Følg oss», med ikonene for 

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram og Linkedin. Ikonene er lenker som tar deg videre til 

de ulike sosiale mediene, og ved siden av ikonene står antall følgere i de ulike kanalene. Dette 

ser ut til å være en del av malen for de fleste tekstene på DNB FEED. 

Topoi 

Fargekodene, presentert under analysen av «Slik sparer du penger på julehandelen», gjelder 

også for tabellen under. 

Toposgruppe Familieliv Hverdags- og 

ferieopplevelser 

Tips Etikk og moral Oppdragelse Motivasjon 

og følelser 

Spesifisering   Forbruker-

økonomi 

   

Topos Barn,  

familie, 

familieråd, 

familieferie 

Tax-free, 

Danske-båten, 

godteri, leker 

Sparing, 

budsjett, 

planlegging, 

prioriteringer, 

alternativ-

kostnad, 

langsiktig 

tenkning 

Måtehold, 

fristelser, 

samhold, sunt 

forhold til  

penger, sløsing 

Lommepenger, 

pengeforståelse, 

frihet for barna, 

prøveordning 

Gøy, 

mestring, 

erfaringer, 

suksess, 

entusiasme, 

spareønsker 

 

Relevante 

ikke-besøkte 

toposgrupper 

Farer Kjendis Produkter og 

tjenester 

Statistikk Politikk Annen etikk  

og moral 

Andre 

relevante  

topoi 

Usunt  

forhold til 

penger, gjeld, 

fattigdom, 

«luksusfellen»  

Silje Sandmæl Sparekonto, 

BSU 

Tall for antall 

barn med 

lommepenge-

ordning, hvor 

mange barn 

sparer, hvor mye 

sparer barn, etc. 

Rentepolitikk, 

regulering av 

markedsføring 

rettet mot barn 

Gjenbruk, 

forbruk og 

miljø, 

materialisme, 

fattige barn, 

forskjeller, 

kjærlighet 

 

Denne teksten har en relativt jevn fordeling av de ulike toposgruppene, men i forhold til de 

andre tekstene som analyseres, er det mer fokus på motivasjon og positive konsekvenser. 

Positive konsekvenser i denne sammenheng er at barna oppnår pengeforståelse, blir 

spareguruer og føler mestring (jf. motivasjon). I likhet med DNBs to andre tekster, tjener 

mange av tekstens topoi til identifikasjon, ettersom de beskriver hverdagssituasjoner som 

leserne kan kjenne seg igjen i. Familieliv og hverdags- og ferieopplevelser er blant slike 

toposgrupper. Videre avslører toposgruppen «etikk og moral», et moment som inngår i 

tekstens grunnleggende doxa – at barn bør ha forståelse for penger. Dette understrekes av de 

to lenkene i teksten, som er fører til tekster hvor det er skrevet eksplisitt.  
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En toposgruppe som informanten reagerte positivt på da hun så teksten, var etikk og moral: 

«[…] det er jo så viktig at de lærer gode, de gode verdiene i starten av livet». Her sikter hun 

til at DNB vil gi barn et sunt forhold til penger, noe hun også synes er viktig selv. Det tyder 

på at selskapet har lykkes med å møte leseren på et «felles sted» og at de deler en felles doxa. 

Toposgrupper som ikke er benyttet, er blant annet farer, produkter og tjenester og statistikk. I 

motsetning til de to andre tekstene fra DNB inneholder ikke denne potensielle farer ved å ikke 

følge tekstens tips. Dermed kan vi si at teksten bruker gulrot og ikke pisk for å motivere 

leserne. Kanskje kan det skyldes at tipsene er rettet mot barn, og at det er tips fra en familie 

som verken er fagperson, eller ansatt i selskapet. Det er altså snakk om tips og ikke faglige 

råd. Informanten sa at teksten ikke hadde vært mindre troverdig dersom den var publisert i 

KK eller andre ukeblad eller aviser, som kan ha sin forklaring i nettopp dette.  

Som vi var inne på i forrige tekst, kan utelatelse av tjenester og produkter tone ned teksten 

som markedsføring. I motsetning til informanten som leste «Slik sparer du penger på 

julehandelen», karakteriserte ikke denne informanten teksten som markedsføring, og nevnte 

ingen kommersiell årsak til at DNB laget saken.  

Etos 

DNB nevnes ikke i teksten, hverken eksplisitt eller implisitt, og bruken av etos er derfor 

subtil. Selskapet etablerer seg som avsender ved hjelp av logo og visuell profil, samt 

nettstedet de har publisert teksten på. I tillegg står det «DNB» på mikrofonen til intervjueren i 

videoklippene. Informanten mente at journalisten var avsenderen, men at noen i DNB 

antakeligvis stod bak saken. Hun mente også at DNB hadde laget den fordi de bryr seg om 

kunder og potensielle kunder: «Jeg tenker hehe, kanskje det er naivt da, men jeg tenker at de 

bryr seg om». Å bruke ressurser på å lage en tekst som kan være til hjelp for leserne, vil altså i 

seg selv kunne demonstrere eunoia. Informanten syntes også det er bra at selskaper, det vil si 

Gjensidige og DNB, publiserer tekster som ikke har med penger å gjøre, av samme årsak. 

Patos 

Teksten spiller på håp om å oppnå noe, nemlig å lære barn verdien av penger og sparing. 

Dette kan forsterkes gjennom identifikasjon, fordi det er lettere å la seg påvirke av andres 

erfaringer dersom det «like gjerne» kunne ha vært en selv. I tillegg viser det øverste bildet 

samhold, fordi man kan se en familie som sitter samlet og prater om noe. De smiler og ser 

fornøyde ut, noe som kanskje kan vekke gode følelser hos en leser som har opplevd noe 

lignende.  
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Logos 

Dette er tilsynelatende ikke en argumenterende tekst, men en forklarende tekst som viser 

hvordan en familie har oppmuntret barna sine til å spare penger. Man kan likevel sette opp et 

resonnement for teksten. 

Påstand: Du bør lære barna dine å spare 

Belegg: Barn har glede av å spare 

Hjemmel: Man bør lære barn ting de kan få glede av 

Familiens erfaringer fra sparingen fungerer som støttende underargumenter til belegget. For 

eksempel står det at barna synes at sparing er gøy, og at de sparer til båt og slalåmutstyr.  

Reaksjoner 

DNBs innlegg på Facebook har fått 114 likes og ble delt 13 ganger. Informanten likte teksten 

godt, men mente at inntrykket hennes av DNB ikke endret seg – hun hadde allerede et godt 

inntrykk av selskapet. Samtidig påpekte hun at det er positivt at DNB ofte legger ut tekster på 

Facebook, og det viser at de bryr seg om kunder og potensielle kunder. Da jeg spurte om 

hvorfor DNB hadde laget teksten, svarte hun: «Det kan være mange grunner. Det ene er at jeg 

tror absolutt at de bryr seg om kundene sine». Informanten opplevde teksten mer som en 

påminnelse om ting hun egentlig var klar over allerede, enn som noe nytt. Samtidig plukket 

hun opp noen tips hun kunne ha bruk for selv.  

Dersom leserne deler tekstens grunntanke – at barn bør lære mer om penger i tidlig alder, 

legger det til rette for identifikasjon, og det kan styrke lesernes oppfattelse av selskapets arete. 

Fordi verken DNB eller ansatte i selskapet nevnes i teksten, legges det ikke opp til direkte 

bygging av fronesis. Hvis leseren syntes at den var godt skrevet, kan det muligens vise at 

DNB har dyktige ansatte, og styrke fronesis på denne måten. Vi så også at DNB kan vise 

eunoia, ved å tilby leserne nyttige artikler, som tar for seg emner leserne synes er viktige. 
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Gjensidiges «B.R.A.N.N. mot brann» 

Lest under gruppeintervju, informanter: mann (40), kvinne (28), kvinne (64) 

Situasjon og kultur 

Teksten ble publisert på senhøsten, en tid hvor mange nordmenn fyrer i peisen. Ifølge teksten 

oppstod det i løpet av 2010/11-sesongen over tusen skader som følge av dette. I tillegg er 

forsikringsselskaper tjent med at kundene unngår skader, slik at de kan redusere sine 

erstatningsutbetalinger. Dette bidro til at selskapet valgte å lage en sak om hvordan man 

unngår brann.  

 

Hensikt og målgruppe 

Hensikten er å styrke Gjensidiges merkevare, men den kan også være å hjelpe leserne til å 

unngå brann i hjemmet. Dette vil både fremstille selskapet som omsorgsfullt, samt spare dem 

for erstatningsutbetalinger som følge av brann. Målgruppen her er bred, og vil favne alle som 

har tilgang til en peis. Det er trolig potensielle kunder eller nåværende kunder med hus- og 

innboforsikring som er tekstens sentrale målgruppe.  

Avsender og kilder 

Teksten er publisert på Gjensidiges nettside, og ble distribuert gjennom selskapets 

Facebook-profil. Kilden er en ansatt i Gjensidige og utformingen er i tråd med Gjensidiges 

visuelle profil. Disse faktorene gjør det nærliggende å definere Gjensidige som avsender av 

teksten. Samtidig kunne kilden, tømrer og rådgiver Simon Olsen, tolkes som avsender. De 

tre informantene i gruppeintervjuet hadde forskjellige tolkninger av hvem avsender er: En 

av dem anså Olsen som den primære avsender, mens de to andre mente det var Gjensidige. 
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Sjanger og utforming 

Teksten ligner en artikkel, med overskrift, ingress, bilde og bildetekst. I tillegg bærer den preg 

av nyheter, noe som forsterker denne likheten. Videre minner teksten om et informasjonsskriv 

eller en bruksanvisning, ettersom den er bygget opp med punkter, og anviser leserne hvordan 

de skal behandle en peis. Selve huskeregelen kan også ligne opplæringstekster og teksten har 

også trekk man finner i lærebøker. Jeg har kategorisert den som innholdsmarkedsføring på 

grunn av tekstens hensikt. I likhet med de andre tekstene er også denne satt sammen av korte 

avsnitt, med mye luft. Informantene opplevde teksten som lettlest, og fremhevet få lenker og 

moduler samt grønnfargen på toppen av siden som årsaker til dette. 

Stil og stemmer 

Teksten starter med en skjult fortellerstemme, inntil den midtveis introduserer Simon Olsen, 

som deretter blir fortelleren i teksten i form av tredjeperson. Det finnes direkte henvendelser i 

teksten som: «Kontakt fagpersonell for nødvendige oppdateringer, dersom du bor i et eldre 

hus» og «Det du kan gjøre er å […]», som kan gjøre teksten mer personlig og uformell. 

Samtidig er stilen journalistisk med tanke på at det ikke presenteres påstander uten at de kan 

spores til en spesifikk kilde, for eksempel tall fra FNO og tips fra Olsen. Dette kan gjøre at 

den fremstår som mer objektiv og mindre som reklame fra selskapet. 

Bilder og lenker 

Det er to illustrasjoner i teksten. Den øverste er et ikon for flamme, og under er et bilde av 

Simon Olsen. Flammen illustrerer emnet for teksten, nemlig brann. Olsen er i en lys leilighet, 

og han lener seg på et bord. Ved siden av ham på bordet, står en lysestake med levende lys. 

Han smiler ikke, men ser inn i kamera, og ser dermed alvorlig ut. Bildet kan bidra til å gi 

innholdet og rådene fra Olsen mer troverdighet, ettersom det dokumenterer eksperten som 

presenterer dem. Informantene mente at fageksperten ga teksten økt troverdighet. 

Teksten inneholder to henvisninger som enten vises på høyre side, eller nederst på siden, 

avhengig av størrelsen på leserens skjerm. Det er to ulike moduler Gjensidige bruker i alle 

tekstene fra fagekspertene sine: én med henvisning til en relevant forsikring hos Gjensidige, 

og én med henvisning til alle rådene fra selskapets eksperter. I dette tilfellet er den relevante 

forsikringen husforsikring, og teksten i modulen er «Har du riktig husforsikring?». Her er 

hensikten trolig å selge husforsikringer. I den andre modulen står det «Se flere gode tips og 

råd fra ekspertene våre», slik at publikum kan lese flere av Gjensidiges tekster. I første 

omgang virket det ikke som om informantene brydde seg om modulene, men da de diskuterte 
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dem påpekte en av informantene at det hadde vært «fantastisk» om de ikke hadde vært der. 

Sammenlignet med en tekst fra DNB, var de fornøyde med at modulene var store og få, og 

plassert på siden av teksten, og dermed ikke virket forstyrrende. 

Topoi 

I denne toposanalysen finner vi en ny kategori, som skal hjelpe leserne å memorere tekstens 

innhold, og er markert lys oransje.
127

 Toposgruppen, «huskeregel», som er plassert i denne 

kategorien er velkjent innen retorisk teori. Memoria er en av retorikkens fem arbeidsfaser fra 

antikken, og dreier seg om å memorere stoff.
128

 Først og fremst var det talen som skulle 

memoreres før fremføring, men det kan også brukes i selve talen for å hjelpe publikum til å 

huske innholdet. Her er toposgruppen hentet fra slike memoreringsteknikker, og tilbyr leserne 

en måte å huske rådene etter de har lest teksten. Huskeregelen gir leserne fem råd for hvordan 

de kan forhindre brann, og hvert råd starter med forbokstavene i ordet «brann». Dette var en 

av årsakene til at informantene ønsket å lese teksten, fordi de tenkte det ville være nyttig å 

kunne en huskeregel mot brann. 

Toposgruppe Sesong Rådgivning Statistikk Årsaker Huske-

regel 

Verdi og 

følelser 

Etikk og 

moral 

Spesifisering Senhøst Brannsikkerhet Tall fra FNO Til brann    

Topos Peis-

sesong, 

kulde 

Brensel, materiell for 

oppfyring, luft, 

adkomst til pipeløpet, 

nødnummer, 

oppgrader etter nye 

krav, brannvarslere, 

brannslukkings-

apparat 

Antall brann-

skader, 

kostnad for 

brannskader 

Brennbare 

materialer, 

gnister, 

aske, selv-

antennelig 

treverk 

Råd på B, 

råd på R, 

råd på A, 

råd på N, 

råd på N 

Hygge, 

kos, 

trygghet 

Sikkerhet, 

menneske-

liv foran det  

materielle, 

ansvarlighet 

 

Relevante 

ikke-besøkte 

toposgrupper 

Produkter 

og 

tjenester 

Farer, 

konsekvenser og 

motivasjon 

Politikk Andre 

brannfarer 

Regelverk 

og 

formelle 

krav til 

brann-

sikkerhet 

  

Relevante 

ikke-besøkte 

topoi 

Hus-

forsikring, 

innbo-

forsikring 

Erfaringer fra 

brannskadde, 

erfaringer fra noen 

som har mistet huset, 

erfaringer fra noen 

som har mistet 

familiemedlemmer 

Brannvesenet, 

tilkommelig-

het og tetthet, 

ressurser 

Nyttårs-

raketter, 

levende  

lys 
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Videre er «rådgiving» en toposgruppe som går igjen i alle tekstene, og den er også å finne her. 

I denne teksten utgjør rådgivning størsteparten av teksten, og mot slutten flettes den inn i 

huskeregelen. I likhet med de fleste tekstene, innledes det her med topoi som inviterer til 

identifikasjon. I dette tilfellet gjeldet det peiskos og mørke kvelder (jf. sesong og verdi og 

følelser), men den er kortere enn DNBs ulike toposgrupper som beskriver en situasjon eller 

sesong leserne kan kjenne seg igjen i. Slik som informanten som leste DNBs «Slik sparer du 

penger på julehandelen», ønsket også informantene som leste denne teksten å gå rett til rådene 

– overskriften indikerte en huskeregel med råd, og det var den informantene ønsket å lese. At 

teksten før huskeregelen var kort ble betegnet som positivt. 

En toposgruppe som tilsynelatende ikke er brukt, er «farer, konsekvenser og motivasjon». 

Likevel kan statistikken fungere som en motivasjon for leseren. Det står at det ble registrert 

nesten 1000 skadesaker knyttet til brann i vintersesongen 2010/11. Faren for brann i hjemmet, 

vil nok være tilstrekkelig motivasjon for leseren til å følge rådene, og kan forklare hvorfor 

farer, konsekvenser og motivasjon er utelatt. En annen toposgruppe som ikke er å finne i selve 

teksten, er «produkter og tjenester». Til venstre på siden er det riktignok en modul, «Har du 

riktig husforsikring?», som nevnt i avsnittet over. Det virker ikke som om leserne oppfatter 

reklame for produkter og tjenester som forstyrrende, så lenge det ikke er en del av selve 

teksten og ikke fremstilles eksplisitt som en løsning på problemet teksten reiser.
129

 

Etos 

Ved å henvise til kilder ved alle påstander, viser Gjensidige at de er ryddige og redelige. I 

tillegg både låner og bygger de Simon Olsens etos, ved å skrive at han er fagekspert, tømrer 

og rådgiver i Gjensidige, samt å velge et bilde av ham som illustrasjon i teksten. Simon har på 

seg en lyseblå bomullsskjorte med avslappet stil, noe som gir et mindre formelt preg. 

Ansiktsuttrykket er alvorlig, noe som er i overenstemmelse med temaet og kan bidra til at han 

– og budskapet, oppfattes mer seriøst. Dette kan også forsterkes av at han har armene i kors. I 

tillegg viser det at selskapet tar brannsikkerhet alvorlig. Ved å la en av sine ansatte gi råd til 

leserne, sier Gjensidige implisitt at «se så flinke og kompetente medarbeidere vi har». I tillegg 

viser selskapet at de bruker sine ressurser på å holde leserne trygge og forberedte på 

potensielle farer. Dette er tross alt i tråd med visjonen deres: «Vi skal kjenne kunden best og 

bry oss mest». Da jeg spurte informantene om Gjensidige bryr seg om leserne sine ved å lage 

en slik tekst, kom det kontant «ja» fra en av dem. De to andre var mer tilbakeholdne, fordi de 
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skjønte at Gjensidige også hadde en annen hensikt med teksten enn å hjelpe leserne. 

Informanten som mente at selskapet bryr seg om leseren sa også at hun fikk et bedre inntrykk 

av Gjensidige etter å ha lest teksten.  

Patos 

Teksten appellerer til patos gjennom å spille på frykt. Ved å informere om at det kan oppstå 

brann ved peisfyring, og skrive at det i vintersesongen forekom over 1000 skader som følge 

av dette, kan leserne frykte at det også vil hende dem dersom de ikke viser varsomhet.  Dette 

forsterkes gjerne ved at teksten inviterer til identifikasjon allerede i ingressen, når leserne 

gjenkjenner hyggen ved å fyre i peisen når det er mørkt og kaldt ute. Første setning i 

ingressen lyder nemlig som følger: «Det er senhøst og mange nordmenn fyrer i peisen, enten 

for å holde varmen eller for kosens skyld». De som føler seg truffet av dette vil gjerne være 

ekstra oppmerksomme for rådene som presenteres, slik at de ikke skal ende opp i neste års 

skadestatistikk. Identifikasjonen vil også kunne bidra til å vekke lesernes interesse for saken, 

ettersom den vil oppfattes som mer relevant for dem. Kanskje var dette en av årsakene til at 

informantene valgte å lese teksten, og at den fikk mer «likes» på Facebook enn Gjensidiges 

innlegg vanligvis får. 

Logos  

Resonnementet i teksten kan settes opp med: 

Hovedpåstand: Følg rådene i huskeregelen 

Belegg: Hvis du ikke følger rådene kan det begynne å brenne i hjemmet ditt 

Hjemmel: Man skal forhindre brann 

Punktene i huskeregelen underbygger belegget, ved å forklare hvordan tiltakene kan forhindre 

brann. De kan i seg selv fungere som flere enthymer, for eksempel punktet: «Bruk kun tørr 

ved og opptenningsmidler, fuktig og feil brensel øker faren for pipebrann». Det kan settes opp 

med påstand: Bruk kun tørr ved og opptenningsmidler, belegg: Fuktig og feil brensel øker 

faren for pipebrann og hjemmel: Du må forhindre pipebrann. I tillegg vil statistikken over 

skadesaker som følge av fyr i peisen kunne styrke resonnementets belegg. 

Reaksjoner 

Innlegget fikk 610 likes og ble delt 52 ganger, noe som er en større respons enn vanlig for 

Gjensidiges innlegg. Informantene likte også teksten, fordi den ga dem nyttig informasjon, 

presentert på en oversiktlig måte. Det kan virke som om topos traff publikum, innholdet 

vekket identifikasjon og følelser, samtidig som huskeregelen ga en «løsning» på hvordan man 

kan forhindre brann. Sammenlignet med den andre teksten informantene leste, DNBs «Topp ti 
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på kvinners ønskeliste», satt de igjen med et bedre inntrykk av Gjensidiges tekst enn DNBs. 

Årsaken til dette var at de syntes Gjensidiges tekst levde bedre opp til overskrift og 

introduksjon enn DNBs. Da de ønsket å lese DNBs tekst, var det fordi de ønsket inspirasjon 

til julegaver, og trodde de skulle få dette ved å lese teksten. De ble skuffet av at teksten viste 

statistikk, fremfor å komme med originale tips.  

 

Gjensidiges «Økonomiske utsikter for 2017» 

Informant: lest av mann (59) 

Situasjon og kultur 

Denne teksten ble publisert i januar 2017, etter at britene stemte for å forlate EU og 

amerikanerne stemte frem Donald Trump som landets nye president, noe som preget 

mediebildet i 2016. I starten av et nytt år er det gjerne mange som forsøker å se på livene sine 

med et nytt blikk, for å se om noe kan forbedres og for å forberede seg på året som kommer. 

Dette resulterer gjerne i nyttårsforsetter, som å trene mer eller å spare mer penger. Med 

overskriften «Økonomiske utsikter for 2017», antyder teksten å gi leserne informasjon som 

kan forberede dem bedre økonomisk på året 2017, eller bare å underholde nysgjerrige sjeler 

som lurer på hva det nye året bringer.  

 

Hensikt og målgruppe 

Spørsmålet i ingressen «Hvordan vil politiske hendelser påvirke finansmarkedene i det nye 

året?», kan tolkes som et spørsmål teksten har til hensikt å besvare. Dersom leserne lurer på 
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dette, vil de gjerne lese teksten for å finne svar. Samtidig kommer en annen hensikt til syne 

mot slutten av teksten. Siste avsnitt har overskriften: «Hvordan spare smart?», og avsnittet 

avrundes med: «Vi anbefaler deg å ta kontakt med en investeringsrådgiver hos Gjensidige for 

å få gode råd ut fra dine mål og drømmer». Om dette ikke er nok indikasjon på hensikten, er 

også en modul med lenken: «Kontakt en finansiell rådgiver» plassert like under teksten. 

Dermed kan vi si at hovedhensikten trolig er å rekruttere sparekunder. Er det også slik leserne 

oppfatter hensikten? Informanten som leste denne teksten, mente at den var et ledd i en 

markedsføring og sa at «De har nok et håp om, på samme måte som andre oppfordringer fra 

andre finanshus, at folk skal lese dette og få interesse for det produktet som de har selv». 

Sammenlignet med en annen tekst han leste, var det nettopp overgangen fra tips om sparing til 

oppfordring om å ta kontakt med Gjensidiges rådgivere, som gjorde at han karakteriserte 

markedsføringen som mer «gjennomført». Kanskje denne tydelige overgangen og 

oppfordringen til neste steg – å kontakte Gjensidige, speiler hensikten for tydelig og dermed 

er mindre «gjennomført» som innholdsmarkedsføring.  

Hovedmålgruppen er alle med mulighet til å spare penger, enten på konto, i fond eller aksjer. 

Det vil si at målgruppen er svært bred, og det blir krevende å tilfredsstille alle potensielle 

lesere. 

Avsender og kilder 

Ettersom teksten er distribuert fra Gjensidiges Facebook-side, er publisert på gjensidige.no, 

bruker Gjensidiges profil og logo, og det står «Gjensidiges Nyhetsbrev» under overskriften, 

kan vi konkludere med at Gjensidige er avsenderen. Teksten ble også sendt ut som en del av 

Gjensidiges nyhetsbrev i januar.  

Videre har de brukt én hovedkilde i teksten, introdusert under ingressen som «Frederik 

Møller, leder for avdelingen aktiv forvaltning i Gjensidige». Han siteres og fremstilles som 

rådgiveren for innholdet i teksten. Da jeg spurte informanten om hvem han oppfattet som 

avsender svarte han at «Ja dette var jo faktisk en som var forfattet av en som var ansatt i 

Gjensidige. Ja, så her var det jo ikke noen tvil om hvem som var avsender». Videre spurte jeg 

om det var forfatteren eller Gjensidige, og han svarte: «Jeg tolker det som Gjensidige, og at 

det er når noen er ansatt der så gir en uttrykk for en… for en holdning og et budskap fra 

Gjensidige selv». Gjennom uttalelser i teksten kan altså kilden, en avdelingsleder i 

Gjensidige, kunne påvirke leserens oppfatning av selskapets etos.  
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Sjanger og utforming 

Denne teksten kan plasseres innenfor kategorien innholdsmarkedsføring, ettersom den både 

forsøker å være av nytte for leserne, samtidig som den vil fremme Gjensidige og Gjensidiges 

produkter. Teksten er utformet som en artikkel, med et større bilde øverst, dernest overskrift, 

så en ingress og videre tekst inndelt under flere underoverskrifter, med sitater fra kilden som 

tilsynelatende er intervjuet av tekstens forfatter. Den ligner artikler vi kan finne i 

økonomidelen av en nettavis, eller på eksempelvis E24, eller dn.no, i tillegg til andre tekster 

fra banker og finansselskaper. Det var slik informanten oppfattet teksten – som en artikkel, 

men også som markedsføring for selskapet. 

Stil og stemmer 

I teksten er det brukt en skriftlig stil, som minner om stilen i en kommentar eller kronikk i en 

avis. Overskrift, ingress og introduksjon av kilden fremstår som objektiv og formell, slik 

kommentarer gjerne innledes av journalister. Etter introduksjonen følger et sitat fra kilden, og 

deretter går teksten over til en mer subjektiv vinkling fra kilden. For eksempel står det: «vi 

tror», «vi ser» og «det er vanskelig å gi gode spareråd som passer alle». Teksten inneholder et 

par direkte henvendelser til leseren, som gjør den mer personlig og uformell. Eksempler på 

dette er: «Skal du spare over lengre tid, er fond et godt alternativ» og «Vi anbefaler deg å ta 

kontakt med en investeringsrådgiver hos Gjensidige[…]». Det første eksempelet kan høres ut 

som et råd du ville få dersom du oppsøkte en rådgiver i Gjensidige, og kan slik fungere som 

en demonstrasjon av hva du får ved å kontakte selskapet. Dette er et trekk som ligner de andre 

tekstene i analysen, med unntak av DNBs «De skulle bare teste budsjett – barna ble hekta på 

sparing» og Gjensidiges «Uhell og tabber for 200 millioner». 

Bilder og lenker 

Det første bildet er plassert øverst, og dekker sammen med overskriften nesten hele skjermen, 

før man ruller nedover. Bildet er sammensatt av to mindre bilder – et av USAs president, 

Donald Trump, og et av Storbritannias statsminister, Theresa May. Bildene er nærbilder av de 

to politikerne, og illustrer to av 2016s hovedhendelser som forklares i teksten: Den ene er 

valget i USA og den andre er «Brexit». På denne måten fungerer bildet som en pekepinn på 

hva som kommer i teksten under. I tillegg spiller bildet, sammen med ingress og overskrift, på 

kjente og etablerte nyheter i media. Dersom leseren har interessert seg for de to politiske 

hendelsene og lest mye om dette, vil gjerne artikkelen oppfattes som mer relevant for dem. 
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Det neste bildet er av Frederik Møller, leder for aktiv forvaltning i Gjensidige 

Investeringsrådgivning AS, slik undertittelen tilsier. Det er plassert til høyre for teksten, 

lenger ned på siden. Møller har på seg en lyseblå skjorte og er avbildet foran en hvit 

bakgrunn. Han ser inn i kamera og smiler. Bildet kan bidra til å gi Møller og rådene hans mer 

troverdighet, fordi bildet har en dokumenterende effekt, samtidig som Møller ser åpen, 

vennlig og profesjonell ut. I redaksjonelle artikler skal det komme tydelig frem hvem som 

mener hva, og det skal være så objektivt som mulig. Derfor bruker de kilder som uttaler seg, 

og ofte har de bilder av dem i artiklene. Ved at Gjensidige også har benyttet seg av dette, vil 

teksten kunne fremstå mer objektiv og ryddig for leserne.  

Topoi 

Forklaringen av fargekodene for tabellen finnes under toposanalysen av «Slik sparer du 

penger på julehandelen». 

Toposgruppe Politikk Kjendis Finans Analyse Rådgivning Motivasjon Produkter  

og tjenester 

Spesifisering     Investering   

Topoi Brexit,  

president-

valget i USA 

Theresa 

May,  

Donald 

Trump 

Finans-

markeder, 

aksjer, 

aksje-

kurser, 

valuta, 

renter 

Markeder og politiske 

hendelser, pund, rentenivå, 

markedet predikerer USAs 

valgvinnere, kortvarig 

nedgang, usikkerhet,  

likviditet, fokusendring, 

verdensøkonomi, USAs 

tollmur mot Kina, vekst 

Sparing, 

investering, 

avkastning, 

fond, aksjer 

Dine mål, dine 

drømmer 

Investerings-

rådgivere i 

Gjensidige, 

fond, aksjer 

 

Relevante 

ikke-besøkte 

toposgrupper 

Annen 

politikk 

Annen analyse Etikk og moral Annen 

rådgivning 

Annen 

motivasjon og 

konsekvenser 

Andre 

produkter  

og tjenester 

Relevante 

ikke-besøkte 

topoi 

Rentepolitikk,  

valg i 

Frankrike, 

politikk i 

Norge, etc. 

Boligpriser, 

råvarer, bransjer, 

selskaper, Kina, 

vekst i Russland, 

vekst i Brasil 

Uetiske bransjer, 

veldedighet, bærekraft, 

ideelle organisasjoner, 

materialisme, neste 

generasjon 

Obligasjoner, 

lån, valuta, 

bolig, eiendom 

Bil, hus, 

gjenstander, 

fremtid, 

pensjon, barna 

dine, ferier 

Høyrente-

konto, 

sparekonto 

 

Undersøkelsen av topoi i denne teksten er spesielt interessant. Her indikerer overskriften at vi 

skal få økonomiske utsikter for 2017, mens den i hovedsak omhandler hendelser fra 2016. 

Vanlig topikk i journalistikken, som skal kjennetegne en god nyhetssak, er blant annet at den 

skal være aktuell, konfliktpreget, elitepreget og etablert.
130

 Det kan virke som om forfatterne 

av denne teksten har benyttet seg av slike kriterier. Ved å bruke Donald Trump og Theresa 

May tillegger de teksten aktualitet og kjendispreg, og inviterer til identifikasjon. I tillegg er 
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valget i USA og Brexit etablerte nyheter, som også inneholder konflikt. Slik forsøker de å 

vekke interesse for å investere i fond og aksjer hos leserne – ved å relatere den til etablerte 

nyhetssaker i media. Dersom intensjonen var å gi gode investeringsråd og si noe om utsiktene 

for 2017, kunne de konsentrert seg mer om ulike selskaper, bransjer, eller utviklingen i andre 

land, eller annen politikk, som eksempelvis valget i Frankrike. 

Vi kan også legge merke til at teksten inneholder en forklaring for hvordan aksjemarkedet i 

USA kan predikere hvem som vinner kommende presidentvalg. Det er rimelig å anta at også 

denne toposen er inkludert for å underholde og engasjere leserne, og ikke for å si noe om de 

økonomiske utsiktene for 2017.  

En toposgruppe som ikke er å finne i teksten er «etikk og moral». Relevante topoi her kunne 

for eksempel vært uetiske bransjer eller bærekraftige bransjer. Det er også lite praktisk 

rådgivning innen fond og aksjer. Om aksjer står det at «Aksjer har en høyere forventet 

avkastning enn renter, men risikoen er også større». Dette er alt om risiko, og det står heller 

ingenting om hva man bør kunne før man handler aksjer. Med andre ord: Hvis du vil ha høy 

avkastning på pengene dine, må du kjøpe aksjer – men da må du kontakte en finansiell 

rådgiver i Gjensidige. En erfaren investor, på den andre siden, lærer tvilsomt noe nytt av 

denne teksten. Slik kan teksten gi tilstrekkelig informasjon for å engasjere nybegynnere, men 

ikke nok til at de selv kan sette i gang uten hjelp, og den gir i liten grad ny informasjon til de 

som allerede handler aksjer. 

Etos 

I teksten fremviser Gjensidige økonomisk kompetanse, altså fronesis. Det gjør de ved å 

forklare den politiske situasjonen og vise hvordan den kan påvirke økonomien, samt å 

forklare hvordan man i lys av dette kan spare smart. I tillegg vil lesere, slik det har 

fremkommet i flere av intervjuene, kunne tolke teksten i seg selv som et tegn på at selskapet 

bryr seg om leseren, ettersom de har brukt ressurser på å lage en nyttig tekst for leserne. Det 

vil kunne styrke oppfattelsen av Gjensidiges eunoia. Som vi har sett, mente informanten som 

leste denne teksten at uttalelser fra ansatte i et selskap gir uttrykk for selskapets holdninger og 

budskap. Dermed vil avdelingslederen for aktiv forvaltning, Frederik Møller, påvirke leserens 

inntrykk av Gjensidiges etos i denne teksten. 
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Patos 

Det er lite bruk av patos i teksten. Følelsen de spiller mest på er håp, spenning og forventning 

om å kunne vinne noe, eller mer presist – å oppnå høy avkastning. Mot slutten av teksten 

skriver de: 

Hvis du ønsker høyere avkastning på sparepengene, bør du vurdere aksjemarkedet. 

Aksjer har en høyere forventet avkastning enn renter, men risikoen er også større. Vi 

anbefaler deg å ta kontakt med en investeringsrådgiver hos Gjensidige for å få gode 

råd ut fra dine mål og drømmer. 

Håpet om høyere avkastning kan kanskje vekke lysten til å klikke på lenken under: «Kontakt 

en finansiell rådgiver», men dersom leseren gjennomskuer strategien, slik informanten gjorde, 

vil det gjerne sette en demper for dette. I tillegg kan det hende at de personene som er 

interesserte i å lese en tekst om økonomiske utsikter har tilstrekkelig kunnskap om aksjer og 

fond, slik at de ikke vil kontakte en rådgiver, i likhet med vår informant.   

Logos 

Som nevnt kan all teksten som forklarer de politiske hendelsene og aksjemarkedene, og 

avdelingen for aktiv forvaltnings prognose for 2017, fungere som demonstrasjon av 

forstandighet. Slik kan det tolkes som eksempler for å understøtte påstandens belegg. 

Resonnementet kan settes opp slik: 

Påstand: Du bør kontakte en investeringsrådgiver i Gjensidige 

Belegg: Gjensidige har en kompetent avdeling for aktiv forvaltning 

Hjemmel: Man bør søke råd hos de som er kompetente 

Om dette egentlig er en argumenterende tekst kan imidlertid diskuteres. Vi kan også betrakte 

teksten som pedagogisk, med mål om å lære leseren hvordan finansmarkedene påvirkes av 

politiske hendelser. 

Reaksjoner 

Innlegget på Facebook fikk 274 likes og ble delt fire ganger. Informanten sa at han likte 

teksten fordi den var kort, lett å lese og samsvarte med hans oppfattelse av «situasjonen». 

Samtidig mente han at han ikke fikk noe ut av teksten, fordi den ikke ga informasjon utover 

det han allerede kjente til fra før. Videre mente han at teksten sier lite om Gjensidiges 

kompetanse, men at det viser at de er orienterte ettersom de griper fatt i store hendelser som 

påvirker verdensøkonomien, og kjenner til forhold som kan påvirke privatøkonomien. Dette 

kan muligens styrke Gjensidiges fronesis noe. 
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Informanten mente at han ikke endret sitt inntrykk av Gjensidige ved å lese teksten. Han sa 

det var positivt at kundene kunne orientere seg om Gjensidiges ulike tilbud, men at det var 

negativt å bli «ledet inn i en rådgivningssituasjon». Sammenlignet med teksten han leste fra 

DNB, foretrakk han DNBs tekst fordi den hadde en mer åpen avslutning, uten føringer. Den 

tok opp en problemstilling, uten å si hvordan man burde løse det. I Gjensidiges tekst ga de et 

svar på situasjonen (kontakt en rådgiver hos Gjensidige), noe han ikke likte. I tillegg mente 

han at det var en nedvurdering av kunden at de ikke kunne klare å spare smart på egenhånd. 

Han tolket avsnittet, «Slik sparer du smart», med oppfordring om å kontakte Gjensidiges 

rådgivere, som en antydning om at man ikke er særlig smart dersom man ikke gjør dette. 

 

  



77 

 

Gjensidiges «Uhell og tabber for 200 millioner» 

Lest under gruppeintervju, informanter: mann (32), kvinne (28), mann (28) 

Situasjon og kultur 

I Norge lærer mange å vare på tingene sine fra tidlig alder. Samtidig er Norge et velstående 

land, og ikke alle passer like godt på eiendelene sine som de har blitt lært opp til å gjøre. Det 

resulterer i skader for store summer hvert år, noe som kan bli dyrt for forsikringsselskapene – 

og for personer som ikke er forsikret. Dette legger grunnlag for å skrive en tekst som advarer 

mot uhell og tabber. Samtidig finnes en annen faktor som gjør at publikum vil lese en slik 

tekst. Vi lar oss nemlig også underholde av andres feil. På YouTube er «Fail Compilations» 

veldig populært, det vil si filmer hvor folk er uheldige, klumsete eller begår tabber. Den mest 

populære av disse er «The Ultimate Girl Fail Compilation 2012», med over 200 millioner 

visninger. Tabber er med andre ord ansett som humoristisk, noe som også kom til uttrykk ved 

at informantene lo da de leste teksten «Uhell og tabber for 200 millioner». 
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Hensikt og målgruppe 

En av hensiktene vi allerede har etablert for innholdsmarkedsføring, er for selskaper å styrke 

merkevaren sin. Fordi denne teksten er publisert på Mynewsdesk, som er en side hvor 

selskaper kan selge inn saker til pressen, er nettopp dette også en av hensiktene. Det 

underbygges av at teksten er markert som «pressemelding». Videre har som kjent 

forsikringsselskaper interesse av at kundene skal få færrest mulig skader. Ved å opplyse om 

vanlige skader vil kundene bevisstgjøres og kanskje opptre mer forsiktig, slik at de unngår 

skader, noe som trolig også er en av Gjensidiges hensikter. Det var slik en av informantene 

tolket teksten: «Det er jo litt gøyal informasjon. Men det er jo pakka inn en sånn liten en sånn 

advarsel, gidder dere å slutte å ødelegge så å si hehe». 

I tillegg opplyser teksten om hva Gjensidiges innboforsikring, «Innbo pluss», dekker og slik 

kan de også fremme dette produktet. Hovedmålgruppen er sannsynligvis kunder og 

potensielle kunder for Gjensidiges innboforsikring. Dermed er omtrent alle over 18 år i 

målgruppen, det vil si at den rommer et bredt spekter av lesere, i ulike typer livssituasjoner og 

forskjellige yrker. 

Avsender og kilder 

Tekstens mest åpenbare avsender er Gjensidige, som har publisert den på sitt «presserom» på 

Mynewsdesk, med sin logo. Kilden i teksten er Gjensidiges rådgiver, Simon Andre Olsen, 

som uttaler seg om skade og fremlegger spesifikke tall for Gjensidiges innboerstatning for 

2016. Han kan også anses som avsender, og en av de tre informantene tolket det nettopp slik. 

Sjanger og utforming 

Jeg har definert denne teksten som innholdsmarkedsføring, ettersom den promoterer 

Gjensidige og «Innbo pluss», samtidig som den kan være underholdende og av nytte for 

leserne. I tillegg er teksten markert som «pressemelding», og inneholder trekk som er vanlige 

for pressemeldinger. Blant disse er å presentere tall. Her er det Gjensidiges og bransjens 

samlede erstatning for innbo. Et annet trekk er at den minner om en artikkel, slik at 

journalistene skal kunne se potensialet i saken. Den har en tydelig vinkling «tabber og uhell», 

overskrift, ingress og kilde. Informantene omtalte også teksten som en artikkel. 

Videre er teksten utformet med underoverskrifter og korte avsnitt, og et stort bilde øverst i 

teksten. Nærmest annenhver setning er sitat, og siste avsnitt består kun av kulepunkter. Helt 

øverst på siden er imidlertid menylinjen til Mynewsdesk, med Mynewsdesks logo. Dette 

reagerte en av informantene på, og han la merke til «aggregeringssiden» allerede da de klikket 
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inn på saken fra Gjensidiges Facebook-side. Ifølge informanten ville han derfor unnlatt å 

klikke på den, mens de to andre informantene sa at de ikke la merke til dette. 

Stil og stemmer 

Teksten er skrevet i tredjeperson, og inneholder sitater fra rådgiveren. Det er en refererende 

stil, hvor det kommer klart frem hvor informasjonen kommer fra. Den kommer fra rådgiveren, 

og det brukes sitatstrek for å vise hva han har sagt. Det er ingen direkte henvendelser til 

leserne, noe som kan gjøre at den fremstår som mer formell. Dette skiller seg fra mye av 

Gjensidiges resterende innholdsmarkedsføring. Kanskje årsaken til dette er at det er en 

pressemelding på Mynewsdesk, og ikke en tekst på Gjensidiges hjemmeside. 

Bilder og lenker 

Øverst på siden er et bilde av en bærbar PC med et veltet glass over seg. Fra glasset flyter det 

saft ned i tastaturet og utover bordflaten ved siden av. Saften har en sterk rødfarge, slik at den 

er synlig både på det sorte tastaturet og det hvite bordet. Bildet vekker gjerne følelser hos 

leserne fordi det er et scenario man ikke ønsker å befinne seg i selv. I tillegg er det gjerne noe 

man har vært nære ved å gjøre, eller har hørt at andre har gjort. Det kan legge grunnlag for 

identifikasjon og vekke interesse hos leserne. Dette skjedde trolig hos informantene. En av 

dem omtalte å søle i tastaturet som «en klassiker» og sa at «Den er kanskje den mest… mest 

sånn gjenkjennelige sant. Vin og PC», mens en annen sa at «Men bildet var med på at jeg 

ville lese saken da du leste liksom overskriftene. Og så viste du bildet så var det med på å 

liksom åja gud. At en hadde lyst til å trykke inn på saken». Den siste informanten omtalte 

bildet som «clickbait», altså noe som lokker leseren til å klikke på en sak, fordi han kunne 

relatere til situasjonen. 

I selve teksten er det ingen lenker, men til høyre er det ikoner for sosiale medier, hvor man 

kan dele saken. Rundt teksten kan man også klikke på menyen til Gjensidiges presserom og 

over der igjen kan man klikke på menyen til Mynewsdesk. Dette oppfattet en av informantene 

som «rotete», fordi det var mye forskjellig man kunne trykke på. Informanten sammenlignet 

teksten med en annen tekst de hadde lest fra DNB, hvor man ikke kunne klikke seg videre og 

mente at også det var negativt. Han beskrev DNBs tekst slik: «Det er ikke noe som tar deg 

videre noen andre… Denne artikkelen stopper ingen vei stakkars». Da jeg spurte om det var 

positivt eller negativt, svarte han at «Jeg vil faktisk si at det var litt negativt. Det var litt rart». 

Forklaringen hans var: «Men jeg tror det bare er det at jeg har blitt så masse primet 

oppgjennom til at jeg skal få relatert informasjon hvis du ønsker å drive videre. At, det føltes 
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nesten litt sånn snålt å bare lese en artikkel». Han mente også at det ikke ville gjøre noe om 

Gjensidige lenket til produkter og tjenester, men at det kom an på utførelsen. Her gir han 

nærmest klarsignal for reklame, og oppfordrer til å lenke til andre tekster av samme art. 

Topoi 

Fargekodene for tabellen er forklart i toposanalysen for «Slik sparer du penger på 

julehandelen». 

Toposgruppe Statistikk Vanlige skader Forberedelse Produkter og 

tjenester 

Farer og 

konsekvenser 

Spesifisering   Unngå skader  

og kostnader 

Innboforsikring 

pluss 

 

Topos Kostnad for «tabber og 

uhell», gjennomsnitts-

utbetaling for «tabber og 

uhell» 

Tabber, uhell, 

knusing, snubling, 

søling 

Varsomhet, 

skade-

forebygging, 

forsikring 

Bruksområder  

for produkt 

Knuse dyre 

gjenstander, 

ødelegge dyre 

gjenstander 

      

Relevante 

ikke-besøkte 

toposgrupper 

Etikk og moral Ulemper Annen statistikk   

Relevante 

ikke-besøkte 

topoi 

Forsikringssvindel, å ta 

vare på tingene sine, 

alternative formål å bruke 

200 mill. på, forsikrings-

bransjens samfunns-

oppdrag, materialisme 

Egenandel, 

gjenskaffe 

gjenstander 

Sammenligning 

med andre land, 

statistikk for 

andre skader (bil, 

hus o.l.) 

  

 

En sentral toposgruppe for denne teksten er «statistikk» – hele teksten er basert på 

Gjensidiges utbetalinger for skader på innbo. Om tekstens tema, sa en av informantene at 

«Det er vel midt i kjerneområdet deres». Innholdet ble også omtalt som «fun facts», og 

informantene sa at teksten både var nyttig og underholdende. Det som er interessant med 

denne tekstens topoi er at alle toposgruppene glir naturlig inn i hverandre. Statistikken er 

hyppighet og kostnad for de vanligste (og de dyreste) skadene, som dermed mange kan kjenne 

seg igjen i ettersom de er vanlige (jf. vanlige skader), og som man også ønsker å unngå (jf. 

farer og konsekvenser). Ved å beskrive skadene er det også selvforklarende hvordan man 

unngår dem (jf. forberedelse), og produktet «Innbo pluss» er forsikringen som dekker 

skadene. At toposgruppene henger sammen med hverandre, og at det overordnede temaet 

anses som å være midt i selskapets kjerneområde, kan bidra til at teksten ble oppfattet som 

mer genuin – eller autentisk av informantene. At skader forårsakes av uhell og tabber, gjør 

også at statistikken oppfattes som underholdende.  
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I likhet med eksempelvis «Økonomiske utsikter for 2017», har denne teksten også benyttet 

toposgruppen «produkter og tjenester». Hvorfor det ble dårligere omtalt i den ene teksten enn 

den andre, kan blant annet forklares med hvordan toposgruppen ble anvendt i teksten. I 

«Økonomiske utsikter for 2017» ble leserne direkte oppfordret til å bruke Gjensidiges 

tjenester, mens i denne teksten omtales kun bruksområdet for produktet «Innbo pluss». Av 

dette ser vi at leserne ikke nødvendigvis misliker at selskapene omtaler produktene sine, men 

at de blir mer skeptiske når det eksplisitt oppfordres til kjøp. 

Etos 

Gjensidige bruker i hovedsak etos ved å referere til rådgiveren som er ansatt i selskapet og er 

ansvarlig for skadeforebygging hos dem. Slik kan han representere Gjensidige gjennom sine 

uttalelser. Vi kan legge merke til hvordan et av sitatene avsluttes: «Uhell og tabber kan skje 

den beste, men noen kunne nok vært unngått med litt mer varsomhet, sier Simon Andre Olsen 

med et smil». Her fremstilles Olsen som blid, slik at budskapet ikke skal oppfattes som 

skjenn. I «B.R.A.N.N. mot brann» fremstod Olsen mer alvorlig, noe som står i stil til temaet – 

brann er mer alvorlig enn små tabber og uhell. 

I tillegg har Gjensidige distribuert teksten på sin Facebook-side, og eksponerer sin logo 

tydelig i venstre hjørne. Teksten fikk ifølge informantene troverdighet av at Gjensidige var 

avsender, samtidig som temaet ikke var noe informantene trodde at selskapet ville ha løyet 

om. I tillegg syntes de at innholdet hørtes rimelig ut. De mente at store selskaper er 

troverdige, fordi mange følger med på dem og det vil få store konsekvenser om de blir fersket 

i løgn. En av informantene sa: «Eh, det er jo litt litt tilbake til dette at det er så stort norsk 

selskap. Du blir jo litt sånn påvirket av det». Han sa at han ikke nødvendigvis ville ha stolt på 

et amerikansk selskap: «Hadde det vært en sånn stor random amerikansk forsikringsgigant 

hadde jeg kan vært litt sånn tvilende, uten at det egentlig er noen sånn god grunn til det 

egentlig». 

Et annet interessant moment som fremkom under intervjuet, var at den ene informanten syntes 

teksten signaliserte at Gjensidige holder sin del av «avtalen», altså å utbetale erstatninger: 

«For de fremhever jo egentlig uheldige saker for deg der de har oppfylt sin del av avtalen». 

Slik vil Gjensidige også kunne styrke sin etos, gjennom å vise arete. 

Patos 

Teksten spiller i stor grad på patos, spesielt ved å beskrive uønskede situasjoner, som leserne 

kan gjenkjenne. Tanken på å søle saft i tastaturet eller å snuble i ladekabelen på PC-en, vil 
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kunne vekke følelser hos leserne, både humor og medlidenhet. I tillegg vil 

«skrekkscenarioene», med dyre klokker til 170 000 kroner som knuste og maleri til 100 000 

kroner som ble ødelagt, kunne vekke frykt. Dersom leserne har dyre gjenstander i sine egne 

hjem, vil de kunne frykte at gjenstandene skal ødelegges – særlig hvis de ikke er forsikret. 

Kanskje det vil kunne skremme eller motivere leseren til å kjøpe forsikring. 

Logos 

Det er mye tall og statistikk i denne teksten, noe som kan underbygge tekstens resonnement. 

For eksempel står det at «Gjensidige alene betalte ut 39 millioner kroner for slike skader i 

2016, og anslår at forsikringsbransjen samlet betalte ut nærmere 200 millioner». Teksten kan 

sies å være refererende fremfor argumenterende, derfor er det utfordrende å sette opp ett 

enkelt og klart resonnement. Basert på tekstens hensikt, vil jeg sette opp følgende forslag: 

Påstand: Du må være forsiktig med tingene dine 

Belegg: Det er dyrt å erstatte ødelagte ting 

Hjemmel: Når man ikke er forsiktig, blir ting ødelagt 

Her vil alle situasjonene som beskrives i teksten støtte hjemmelen, som for eksempel at 

saltbøssen som faller ut av krydderskapet knuser platetoppen. Dette gjelder også siste avsnitt 

med de mest vanlige uhellene i norske hjem. Statistikken og tallene for hva uhellene koster, 

både for forsikringsselskapene og hva en platetopp i seg selv koster, støtter belegget.  

Reaksjoner 

På Facebook fikk innlegget 14 likes og ble delt én gang, noe som er mindre enn vanlig for 

Gjensidiges innlegg. En av forklaringene på dette kan imidlertid være at Gjensidige ikke 

sponset innlegget for at det skal nå ut til flere på Facebook, slik de har gjort med flere av 

«fagekspert»-sakene. En annen forklaring kan være at flere lesere har blitt skeptiske til siden 

«Mynewsdesk», slik som var tilfellet med den ene informanten i gruppeintervjuet. 

Informantene som leste teksten likte den godt, og sa at den både var nyttig og underholdende, 

og de kjente seg igjen i situasjonene som ble fremstilt i teksten. De pekte blant annet på at den 

ga verdi ved å informere om hva slags skader man kan bruke innboforsikringen til, noe de 

ikke var klar over fra tidligere. 
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5 Funn og diskusjon 

Eunoia (velvilje) 

En oppfatning som går igjen blant informantene, er at selskapene viser at de bryr seg om 

leserne ved å publisere de aktuelle tekstene. For eksempel omtalte kvinne (44) DNBs hensikt 

med «De skulle bare teste budsjett – barna ble hekta på sparing» slik: «Det kan være mange 

grunner. Det ene er at jeg tror absolutt at de bryr seg om kundene sine». Et annet eksempel er 

et svar fra mann (59), som leste DNBs «Kutt den økonomiske navlestrengen!». På spørsmål 

om DNB bryr seg om leserne sine svarte han: «Det tror jeg. Altså, jeg tror det ligger et ønske 

bak at om at man skal gi saklig informasjon, det tror jeg». 

Videre er det noen tekster hvor informantene syntes at selskapene viser velvilje, men at de 

også handler i tråd med egne interesser. Eksempler på dette er Gjensidiges «Uhell og tabber 

for 200 millioner» og DNBs «Lever du som en struts?». Gruppen som leste Gjensidiges tekst 

mente at selskapet ønsker å forsvare forsikringspremiene sine, og minne leserne på at kunder 

som er uforsiktige og ødelegger gjenstander koster dem dyrt. Likevel mente de at selskapet 

ønsket å hjelpe leserne. Mann (25) som leste DNBs «Lever du som en struts?», sa også at 

selskapet bryr seg om ham, men det er fordi det er i selskapets interesse: «Altså de… Bryr jo 

selvfølgelig seg om deg… Som en… Eh… Du er jo en kunde da. Så du er jo en inntekt for de. 

Så selvfølgelig vil de jo bry seg om deg på en måte».  

Under intervjuene var det noen få tilfeller hvor informantene uttrykte at selskapene ikke viser 

velvilje. Da mann (59), som leste Gjensidiges «Økonomiske utsikter for 2017», fikk spørsmål 

om selskapet bryr seg om ham, svarte han: «Eh, det vet jeg ikke. De har nok et håp om, på 

samme måte som andre oppfordringer fra andre finanshus, at folk skal lese dette og få 

interesse for det produktet som de har selv». Også gruppen som leste DNBs «Flere kvinner til 

topps i DNB» mente at teksten kun hadde en kommersiell hensikt, og at DNB ikke bryr seg 

om leserne: «Det er kun PR, kun PR»
131

. 

Hva er det som gjør at noen tekster viser mer velvilje enn andre? En av faktorene som kan 

påvirke dette er hvordan selskapene omtaler produkter og tjenester i teksten. Mann (59) sa at 

DNB bryr seg om leserne sine og at hensikten med «Kutt den økonomiske navlestrengen!» er 

å gi saklig informasjon, mens Gjensidiges hensikt med «Økonomiske utsikter for 2017» kun 

er å markedsføre produktene sine. Forklaringen på dette kan vi finne i tekstens siste avsnitt og 
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 Sagt av mann (32) 
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modulen under. Avsnittet har overskriften «Hvordan spare smart?» og avsluttes med: «Vi 

anbefaler deg å ta kontakt med en investeringsrådgiver hos Gjensidige for å få gode råd ut fra 

dine mål og drømmer». Modulen under har følgende tekst: «Kontakt en finansiell rådgiver». I 

dette tilfellet oppfordres altså leseren eksplisitt til å benytte seg av Gjensidiges tjenester, noe 

som ikke gjøres i DNBs tekst.  

Et annet eksempel på en tekst som inneholder informasjon om selskapets produkt, men som 

likevel blir ansett som en tekst med velvilje, er Gjensidiges «Uhell og tabber for 200 

millioner». Heller ikke her oppfordres leserne eksplisitt til å kjøpe Gjensidiges produkter. En 

annen forskjell er at leserne oppfattet informasjonen som nyttig, fordi de lærte hva de kunne 

bruke innboforsikringen til. I tillegg syntes de at teksten var underholdende. Informantene 

som leste denne teksten, var de samme som sa at «Flere kvinner til topps i DNB» kun er PR. 

Da informantene sammenlignet de to tekstene sa kvinne (28): 

Denne [Uhell og tabber for 200 millioner] var jo mer, liksom ja mer underholdende. 

Og så synes jeg den ga mer verdi da til meg som leser. Altså ja da, det er kjekt å lese 

om at kvinneandelen er gått opp i DNB, men det gir ikke meg som DNB-kunde noe 

sånn. Ja, noe voldsomt nytte da. 

Mann (28) istemte at DNBs tekst ikke ga ham verdi: «Ingenting. Den ga faktisk ingenting». 

Av dette ser vi at selv om informantene oppfatter at selskapet har en egeninteresse med 

teksten, vil de likevel kunne oppfatte at selskapene bryr seg om dem, dersom de føler at 

teksten er nyttig eller underholdende. 

I denne gjennomgangen har vi sett at selskapene har mulighet til å bygge etos ved å vise 

velvilje gjennom tekstene. Følgende momenter bør imidlertid oppfylles: 

o Teksten bør ikke oppfordre eksplisitt til kjøp eller bruk av selskapets produkter eller 

tjenester 

o Teksten bør gi leserne verdi i form av nytte eller underholdning  

 

Fronesis (forstandighet) 

Et ord som har gått mye igjen her er «nyttig». Det er en klar sammenheng mellom tekster som 

ble oppfattet som nyttige og tekster som ble godt likt av informantene. Men hva legger 

informantene egentlig i ordet? Da informantene beskrev innhold som nyttig, refererte de til at 

de lærte noe de ikke kunne fra før.
132

 Med andre ord – en nyttig tekst lærer leseren noe nytt.  

                                                 
132

 Se for eksempel kvinne (28)s forklaring av hvorfor «Tabber og uhell for 200 millioner» ga henne verdi 

(vedlegg 12), eller se kvinne (68) som lærte en huskeregel av «B.R.A.N.N. mot brann» (vedlegg 10) 
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I analysen har vi sett at alle tekstene inneholder en form for rådgivning. Dette er en mulighet 

for selskapene å vise forstandighet, altså ved å tilby gode råd og lære leserne noe nytt. 

Potensialet ser imidlertid ut til å utnyttes i liten grad i flere av tekstene, det gjelder spesielt 

tekstene med Silje Sandmæl. Ifølge informantene fungerte innholdet mer som en påminnelse 

om noe de allerede visste. Eksempelvis sa mann (25) om «Lever du som en struts?» at «Altså 

det er ikke noe sånn stor, det er jo ting jeg vet fra før da. Eh, så det er liksom bare sånn, ehm 

påminnelse da, for min del da». Videre sa mann (59) om Gjensidiges «Økonomiske utsikter 

for 2017» at «Neeehi, den føyer seg vel inn i rekken av tilsvarende artikler som jeg har lest 

om emnet, eller som jeg har fått med meg fra dag til dag i media, i aviser og på TV». Disse 

informantene mente altså at tekstene ikke lærte dem særlig mye nytt. 

Samtidig er det ikke gitt at alle lesere har et ønske om å lære, når de ruller nedover 

nyhetsoppdateringen sin på Facebook. Den ene informanten, mann (25), leste én tekst om 

pensjonssparing fra hvert av selskapene. Teksten fra Gjensidige fokuserte på ulike fond, 

hvordan de var satt sammen og forventet avkastning. I tillegg inneholdt den et regneeksempel 

for hva man kan tjene på to ulike profiler. DNBs tekst fokuserte derimot på å skape 

identifikasjon, ved å forklare hvorfor mange utsetter å tenke på pensjon og beskrive hvor fort 

tiden går i ulike livsstadier. Dette hadde sannsynligvis større appell til informanten. Da han 

sammenliknet de to tekstene sa han at «Jeg syntes DNB sin var litt ehm… Altså var enklere å 

lese da, enn den andre. Den andre ble litt for mye, si… Tett tekst, og store avsnitt og sånt». 

Jeg vil tro at årsaken til at den ene teksten var enklere å lese enn den andre, ikke først og 

fremst skyldtes at DNBs avsnitt har 80 til 140 ord, mens Gjensidiges har 70 til 190 ord, men 

heller at det forkommer lettere å lese om en situasjon man kan kjenne seg igjen i enn å lære 

noe nytt om investering og avkasting. 

En annen informant, kvinne (26), syntes også at det lett kan bli for mye informasjon. Hun 

klikket på en tekst om reiseforsikring og kommenterte mens hun leste: «Ja… Det er jo 

interessant ja. Ja… Jeg kan få bruk for å vite noe om det». Hun leste videre og fortsatte: «Det 

er mye tekst da. Mye info. […] ååh det her gidder jeg ikke å fortsette å lese». Da jeg så spurte 

hva hun synes om at Gjensidige lager denne typen tekster, sa hun at det er informativt, men at 

hun ikke ville lest den med mindre hun oppsøkte slik informasjon selv: «Det er jo sikkert et 

forsøk på salg av seg selv, det er jo ikke bare opplysning til folket. Eller det kan jo være 

virkningsfullt, men samtidig så føler jeg at du må ha en interesse eller et behov for å gå og 

lese det». Med andre ord må leseren være motivert for å lære seg noe nytt, og det er ikke alltid 
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at tematikken treffer, eller at leseren er i modus for å lese informasjon som hun ikke oppsøker 

selv. 

Samtidig vil andre lesere ønske seg mer informasjon og flere detaljer. Det var tilfellet da 

mann (59) leste DNBs «Kutt den økonomiske navlestrengen!». Han omtalte teksten som 

«naiv» og da jeg spurte på hvilken måte den er det, svarte han at «Ja, den er nesten 

forargerligs enkel». Samtidig mente han at det ikke nødvendigvis er et mål at den ikke skal 

være enkel: «Den skal jo kunne nå flest mulig. Men da blir det også til at når den blir enkel 

uten å gi svar på sånn detaljspørsmål». Her påpeker han en av selskapenes hovedutfordringer 

med slike tekster; nemlig at ulike lesere ønsker ulikt innhold. Problemstillingen melder seg 

spesielt for selskaper som Gjensidige og DNB, med store og varierte målgrupper. Kanskje 

personalisert innhold
133

 kan bidra i en løsning på denne utfordringen. 

Det er også mulig å lenke til sider med mer detaljert informasjon om emnet, slik at de som 

ønsker å lese mer kan gjøre det, uten at det blir for mye tekst for andre. Dette var noe som 

flere informanter kunne ønsket seg. Mann (59) uttrykte for eksempel at «[…] jeg kunne tenkt 

meg det at den enten hadde pekere eller hadde flere emner knyttet dette hvor den kunne peke 

videre inn i emnet». Dette ga også mann (32) uttrykk for. Han påpekte at han ikke kom seg 

videre fra teksten han hadde lest, og at det føltes rart ettersom han er vant til å eksponeres for 

relevante artikler: «Jeg vil faktisk si at det var litt negativt. Det var litt rart». 

En annen mulighet som tillater selskapene å dele kunnskap, uten at det blir for tungt, er å 

gjøre kunnskapen mer lettfattelig. Kvinne (64), som leste Gjensidiges «B.R.A.N.N. mot 

brann», mente at teksten ga henne verdi fordi hun fikk en huskeregel som var lett å huske: 

«Jeg synes den i grunnen var kjempefin! […] Det er lett å huske og lett å tenke litt på». Hun 

mente at teksten var så bra at hun fikk et bedret inntrykk av Gjensidige. Her har selskapet 

formidlet fagkunnskap om brann, men på en lettfattelig måte. Ved å bruke 

memoreringsteknikker har selskapet gjort innholdet lettere å huske – og dermed også lettere å 

lese. I tillegg var det en gjennomgående oppfatning at korte avsnitt, mye luft, bilder og 

punktlister gjorde innholdet lettere å lese. 

Vi ser av dette at det er vanskelig for selskapene å bestemme i hvor stor grad de skal være 

detaljerte, tilby kunnskap og forsøke å lære leserne noe nytt. Noen lesere vil synes at det er for 

mye, mens andre vil synes at det er for lite. Dersom selskapene klarer å lære leserne noe nytt, 

vil de imidlertid kunne oppfatte teksten som nyttig og like den bedre.  
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I denne gjennomgangen har vi sett at selskapene har mulighet til å bygge etos gjennom å vise 

at de er forstandige. Følgende momenter vil kunne hjelpe dem med dette: 

o Tilby informasjon utover allmennkunnskap 

o Personalisere innhold 

o Lenke til relevante tekster med mer detaljert informasjon om emnet 

o Gjøre fagkunnskapen lettfattelig, korte avsnitt, mye luft, bilder, kulepunkter, lister og 

huskeregler kan gjøre teksten lettere å lese 

 

Arete (moralsk karakter) 

En av faktorene som kan påvirke hvordan leserne oppfatter selskapets moral, er om de 

identifiserer seg med tekstens doxa (virkelighetsoppfatning og verdifellesskap). Eksempelvis 

ga kvinne (44) uttrykk for å identifisere seg med DNBs verdier i «De skulle bare teste budsjett 

– barna ble hekta på sparing». Tekstens grunntanke er at man bør spare penger, noe 

informanten også ønsket å lære sine barn: «Og det er jo så viktig at de lærer gode, de gode 

verdiene i starten av livet». Dette kan bidra til å forklare hvorfor hun likte teksten godt, selv 

om hun ikke opplevde den som spesielt nyttig.  

I DNBs «Topp ti på kvinners ønskeliste» foreligger en lignende grunntanke, nemlig at man 

ikke skal bruke for mye penger på julegaver og at det ikke er det materielle som teller. 

Gruppen som leste teksten registrerte dette og kvinne (64) sa at «Jeg tenker du må, du sitter jo 

igjen med noe positivt hvis du er enig i det at vi bruker altfor mye på julegaver. Så det er 

utgangspunktet, for det begynner de teksten med sant». Det kan tyde på at informanten ikke 

delte denne oppfatningen, og hun syntes at tipsene i teksten var dårlige: «Og ellers med DNB, 

hva skal sitte der? Turer og kinoturer og sånne enkle ting? Nei, det der satt ikke i det hele 

tatt». Kommentarer fra informantene indikerer at de synes at man bør være generøse med 

personer man er glad i, og ikke spare penger når man skal kjøpe gave til partneren sin. 

Et lignende eksempel fremkom da mann (59) leste DNBs «Kutt den økonomiske 

navlestrengen!». I teksten oppfordrer Silje Sandmæl foreldre som har hjulpet barna sine inn 

på boligmarkedet til å kutte pengehjelpen, slik at barna kan klare seg selv. Til et av tekstens 

uthevede sitater: «Å hjelpe barna kan gjøre at du selv må gi slipp på egne drømmer», svarte 

informanten at «[…] det der det oppfatter jeg rett og slett som en anmodning fra banken om 

at, hør her du må ikke bruke for mye av dine egne penger på barna. Du må tenke på deg selv 

også. Så det er sånn. Den har vel et egoistisk islett i akkurat i akkurat den oppfatningen vil jeg 
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tro». Informanten mente altså at teksten viste egoistiske trekk, og selv hadde han hjulpet sine 

barn inn på boligmarkedet. Det tyder på at han ikke deler tekstens fulle doxa, men likevel 

likte han den godt. En årsak til at han godtok tekstens doxa uten å dele den, er at han har gjort 

noe godt for barna sine som ikke er påkrevd. Det er rimelig å tro at dersom situasjonen hadde 

vært omvendt, hadde en manglende identifikasjon slått mer uheldig ut. Hvis Sandmæl antydet 

at det er egoistisk å «kutte den økonomiske navlestrengen», kan vi tenke oss at de som ikke 

hadde hjulpet barna sine kunne oppfattet dette som kritikk av dem. Vi ser av dette at det ikke 

nødvendigvis er ødeleggende at leserens doxa ikke sammenfaller med tekstens, men at 

selskapene vil kunne vise arete i større grad dersom leseren deler tekstens doxa. 

En annen faktor som tillater selskapene å vise arete, er når de viser at de holder sin del av 

kjøpsavtalen. Et eksempel på dette er Gjensidiges «Uhell og tabber for 200 millioner». I 

gruppeintervjuet sa mann (32) at selskapet holder det de lover, og utbetaler erstatning som 

kundene har krav på: «For de fremhever jo egentlig uheldige saker for deg der de har oppfylt 

sin del av avtalen». Den andre teksten som denne gruppen leste, «Flere kvinner til topps i 

DNB», kan også vise arete dersom leserne verdsetter likestilling. At gruppen i utgangspunktet 

ønsket å lese teksten og fikk et godt førsteinntrykk av den, indikerer at de verdsetter 

kjønnsbalanse. Da informantene likevel ikke lot seg imponere, var det fordi de hadde høyere 

forventninger til selskapets kvinneandel. For lesere som ikke reflekterer over at 

kvinneandelen i ledelsen økte med 2,2 prosent, eller som synes at dette er en god økning, vil 

selskapet etos kunne styrkes. Men for de som forventer mer, vil teksten i beste fall ikke ha 

effekt på etos. 

Videre er det et annet aspekt som kan påvirke selskapenes arete, nemlig om selskapets 

presentasjon av teksten på Facebook, samt tekstens toppbilde og overskrift, stemmer overens 

med tekstens innhold. Dersom overskriften for eksempel, ga inntrykk av at teksten skulle gi 

svar på noe informantene ikke syntes at den gjorde, ble det kritisert. For eksempel, da mann 

(25) skulle fortelle hva som var negativt med tekstene
134

, sa han at «Ellers så hadde vel begge 

ganske dårlige bilder så… Med tanke på det temaet det handler om da […] jeg ser ikke noe 

sammenheng mellom en struts og pensjon for eksempel». Han ønsket seg heller bilder som 

sier mer om tekstenes tema. 

Gruppen som leste «Topp ti på kvinners ønskeliste», lot seg også skuffe av teksten, fordi de 

forventet noe annet enn det de fikk. I innlegget til Sandmæl stod det: «Usikker på hva du skal 
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kjøpe til din bedre halvdel i år?», og informantene trodde teksten skulle gi dem inspirasjon og 

originale tips til gavekjøp: 

K(28): Jeg skjønner ikke helt hvorfor de tar med liksom «her er noen tips» og så der er 

liksom statistikk på hva ønsker kvinnen seg til jul men ingen kommentarer på det. Det 

var jo egentlig topp ti ønsk-ønsker 

M(40): ... Ja, det tenker jeg på. Du blir litt sånn snytt 

Da de etterpå leste Gjensidiges «B.R.A.N.N. mot brann», trakk de frem at teksten innfridde 

overskriftens antydning, som et positivt moment ved teksten. Dersom leserne overfører at 

teksten holder det den lover til selskapet som publiserer teksten, kan dette altså påvirke leseres 

inntrykk av selskapenes arete. 

Av dette har vi sett at selskapene kan vise moralsk karakter gjennom innholdsmarkedsføring. 

Det var flere momenter som påvirket om de klarte dette: 

o Tekstens verdensoppfatning og verdier bør sammenfalle med lesernes 

o Vis at selskapet holder det de lover (hvis det faller naturlig) 

o Tekstenes toppbilde, overskrift og ingress bør svare til tekstens innhold 

Autentisitet 

Som vi har sett, fikk gruppen som leste «Flere kvinner til topps i DNB» som DNB publiserte 

på kvinnedagen 8. mars, et godt inntrykk av innlegget på Facebook og de ønsket å lese saken. 

Etter hvert mens de leste oppfattet de teksten stadig mer som selvskryt. Mann (32) sa at «[…] 

det er helt på grensen til at det nesten bare er teit. Ja, jo mer jeg ser på det. Opp, opp to 

prosent i ledergruppen synes jeg ikke er sabla stor, så det skal ikke så veldig masse til å flippe 

det opp». Videre ga han uttrykk for at teksten ikke er genuin: «Så sitter jeg igjen med følelsen 

at det er litte grann ugenuint siden det er de selv som rapporterer». Da han sammenlignet 

teksten med Gjensidiges «Uhell og tabber for 200 millioner» sa han at «Jeg synes det er litt 

mer stuerent enn DNB sin. For her er det ikke noe skryting eller noe. Her er det litt, her er, 

dette er smellen vi har gått på». Dette er et interessant, for begge selskapene legger frem tall – 

DNBs kvinneandel økte fra 31,3 til 33,5 i 2016, og Gjensidige betalte ut 39 millioner kroner i 

erstatning for skader på innbo i 2016.  

Særlig er det to aspekter som kan gjøre at den ene oppfattes som mindre autentisk enn den 

andre. Det første er aspektet ved selvskryt. At kvinneandelen i et selskap har økt, er noe som 

mange vil oppfatte som positivt. Når DNB sier at de har klart å gjøre dette, vil det dermed 

oppleves som at de sier at de har gjort noe bra, og det kan det tolkes som skryt. Tallene som 

Gjensidige presenterte, erstatning for skader i 2016, vil ikke leserne oppfatte som noe å skryte 
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av. I tillegg syntes ikke informantene at DNBs økningen av kvinneandelen var stor nok til å 

skryte av, og dermed anså de det som en billig måte å skaffe seg PR på: «Det er kun PR, kun 

PR»
135

. Hvis selskapet ikke har en god nyhet å meddele, tenker gjerne leserne at det må være 

en annen grunn til at de deler teksten: 

M(32): De vil være relevante 

K(28): Ja 

M(28): Ja, relevante 

K(28): Det er jo ja, som sagt har de postet den 8. mars så det er sikkert sånn hva kan vi 

si om oss på kvinnedagen også. Ja, får de litt synlighet og. 

Når tekstens innhold oppleves som selvskryt og hensikten er en annen enn det selskapet 

indikerer at den skal være, vil det altså kunne svekke teksten som autentisk handling fra 

selskapet. 

Det andre aspektet kan være at informantene ikke følte at de fikk noe igjen av å lese teksten. 

I motsetning til DNB, mente informantene at Gjensidige ønsket å hjelpe kundene sine, selv 

om de også viser at de oppfylt sin del av avtalen. Dette kunne også oppfattes som skryt. 

Informantene følte imidlertid at Gjensidige ga noe tilbake til dem, i form av nyttig 

informasjon og underholdning. Dermed oppfattet de teksten som mer autentisk. Dette kan 

henge sammen med at lesere forventer å få noe igjen for å lese en artikkel – det er jo derfor de 

velger å lese teksten. Hvis de føler at den ikke gir dem verdi, og at de har blitt eksponert for 

reklame, kan de føle seg lurt og oppfatte teksten som ugenuin. 

 

Av dette ser vi at selskapene har mulighet til å vise autentisitet i innholdsmarkedsføring. For 

ikke å svekke muligheten bør de: 

o Unngå selvskryt 

o Gi leserne verdi i form av nytte eller underholdning 

 

Etos 

Denne gjennomgangen viser at både eunoia og autentisitet kan påvirkes av hvordan selskapets 

hensikt kommer til syne i teksten. I tillegg finnes en sammenheng mellom doxa, topoi, 

identifikasjon og arete. Dersom leserne identifiserer seg med tekstens doxa, vil det kunne ha 

en positiv innvirkning på hvordan de oppfatter selskapets arete. Selskapet kan også bruke 

topoi som gir uttrykk for etikk og moral, for å vise selskapets moralske karakter.  
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I tillegg har vi sett at det er en sammenheng mellom identifikasjon, patos og underholdning. 

Tekstene som ble omtalt som underholdende, inneholdt situasjoner som leserne kunne kjenne 

seg igjen i, de vekket følelser og opplevdes humoristisk. Til slutt har vi observert at leserne 

som lærte noe nytt av teksten oppfattet den som nyttig. En av tankene bak 

innholdsmarkedsføring er at selskapene skal dele sin kunnskap, og dette er et godt 

utgangspunkt for dem å vise fronesis. Vi har sett at dette er krevende, men at en lettfattelig 

fremstilling av fagkunnskap, vil legge grunnlag for at teksten skal være av nytte for leserne. 

Dette er altså et potensial for å styrke selskapenes etos, men som et av selskapene har benyttet 

i liten grad i tekstene som ble analysert her. Informantene oppfattet ingen av DNBs tre tekster 

som nyttige. Det samme gjelder for Gjensidiges «Økonomiske utsikter for 2017».  
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6 Avslutning 

I denne oppgaven har vi sett at innholdsmarkedsføring («content marketing») er 

markedsføring hvor innholdet skal være så attraktivt at leserne har lyst til å lese det. 

Fenomenet er ikke nytt, men det har økt i omfang siden 2000-tallet og selve begrepet er 

relativt nytt. Det må sees i sammenheng med pressens utvikling de siste tiårene, og hvordan 

både journalistikk og annonsering har endret seg med overgangen til internett. Mens 

annonsepengene flyttes fra nyhetsmedier til Facebook og Google, har artiklene på internett 

blitt kortere og enklere. Ved å benytte trekk fra økonomi- og forbrukerjournalistikk, kan ulike 

selskaper nå fremstå som tilbydere av denne typen nyheter på de nye plattformene på lik linje 

som nyhetsmediene selv. Med distribuering av tekstene gjennom sponsede innlegg på 

Facebook kan selskapene nå ut til et stort publikum, uten å være avhengige av pressen. Videre 

har vi sett at «dynamisk innhold» byr på mulighet for å skreddersy og personalisere tekster for 

lesere med ulike preferanser, noe selskaper med store og varierte målgrupper har bruk for. 

Samtidig er dette noe som utfordrer personvernet, ettersom det krever at de samler inn 

informasjon om leserne gjennom informasjonskapsler. 

 

6.1 Konklusjon 

For at vi nå skal avslutte oppgaven, må vi vende tilbake hvor vi startet: Hvordan kan 

selskaper bygge og styrke sin etos gjennom innholdsmarkedsføring? Gjennom fire kvalitative 

enkeltintervjuer, to gruppeintervjuer og analyse av seks ulike tekster fra DNB og Gjensidige, 

har vi sett at selskapenes muligheter til å bygge og styrke sin etos gjennom 

innholdsmarkedsføring er mange. Vi har konsentrert oss om innholdsmarkedsføring i 

selskapenes egne kanaler, som er distribuert gjennom sidene deres på Facebook.  

Funnene tyder på at: 

o En nøkkel for selskapene er at teksten oppfattes som nyttig. Dette påvirker hvordan 

leserne oppfatter alle etoskvalitetene ved selskapet i teksten, og er derfor viktig for å 

styrke og bygge etos. 

o Teksten oppfattes som nyttig dersom leseren lærer noe nytt. Hvor detaljert og fokusert 

på fagkunnskap innholdet skal være, er umulig å anslå. Noen lesere ønsker mer 

informasjon, andre mindre. Bruk av personalisert innhold og lenker til tekster med mer 

informasjon om emnet, kan bidra til å møte varierte leserønsker. 
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o Tekster med fagkunnskap som er lettfattelig for leserne oppleves som nyttige. Korte 

avsnitt, mye luft, bilder, kulepunkter og huskeregler ble trukket frem av informantene 

som momenter som gjorde teksten lettere å lese. 

o Teksten kan i seg selv signalisere til leserne at selskapet bryr seg om dem. Det er 

imidlertid et par faktorer som kan hindre dem i å vise velvilje: Å ikke gi leserne verdi i 

form av underholdning eller nytte og å eksplisitt oppfordre til kjøp av egne produkter 

eller tjenester.  

o Selskapene kan bruke rådgivning og fagformidling til å vise forstandighet gjennom 

teksten. Alle de seks tekstene inneholder en form for råd, men ikke alle tilbyr 

kunnskap utover det informantene visste fra før. Dette er altså et relativt ubrukt 

potensial, som spesielt gjelder DNBs tekster med Silje Sandmæl. 

o Selskapene kan vise moralsk karakter gjennom tekstene. Dette kan de gjøre ved å gi 

uttrykk for etikk og moral, eller ved å vise at de holder det de lover. Dersom tekstens 

presentasjon på Facebook, overskrift eller toppbilde gir leserne inntrykk av at teksten 

skal gi svar på noe annet enn den gjør, kan de føle seg snytt. Det kan hindre 

selskapene i å vise moralsk karakter. I tillegg er det er en fordel om lesernes 

verdigrunnlag sammenfaller med tekstens. 

o Teksten kan oppleves som en autentisk handling fra selskapet. Selvskryt og tydelige 

kommersielle hensikter kan imidlertid svekke dette. 

 

6.2 Videre forskning 

Denne oppgaven har kartlagt en rekke ulike måter selskapene kan bygge og styrke sin etos på, 

gjennom innholdsmarkedsføring. Videre ville en studie som undersøker hva slags effekt 

innholdsmarkedsføringen har på selskapenes etos vært interessant. I tillegg vil forskning som 

sammenligner innholdsmarkedsføring med andre type annonser kunne gi spennende 

resultater. Blir for eksempel lesere mer tilbøyelige til å kjøpe selskapets produkter etter å ha 

sett innholdsmarkedsføring sammenlignet med bannerannonser? Forskning som knytter 

innholdsmarkedsføringen til økonomiske resultater ville også gi interessant innsikt om 

selskapenes utbytte av markedsføringen. Er det eksempelvis en sammenheng mellom 

innholdsmarkedsføring og selskapenes inntekter? 

Et annet aspekt ved innholdsmarkedsføringen som også hadde vært interessant å undersøke, 

både gjennom tekstanalyse og effektstudier, er hvordan patos brukes av selskapene og hva 

slags effekt dette kan ha på leserne. Videre vil en mer dyptgående undersøkelse av 
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innholdsmarkedsføringens historie i Norge vært spennende, for å finne kontinuitet. Sist men 

ikke minst, vil en studie som kartlegger om innholdsmarkedsføring kan føre til en 

kommersialisering av den offentlige debatten, og hva slags konsekvenser dette kan medføre, 

kunne belyse en viktig etisk utfordring. Dagens forskning har fokusert mest på de etiske 

aspektene ved produktplassering og «native advertising», for eksempel om publikum forstår 

at de utsettes for markedsføring. Slik forskning trenger vi mer av. I tillegg vil tilsvarende 

undersøkelser om innholdsmarkedsføing i selskapenes egne kanaler også kunne gi viktige 

innsikter til offentlighet og næringsliv.  
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Vedlegg 1: Skjermbilder fra intervju med kvinne (26) 

Hentet 09.11.2016 

I dette vedlegget finner du: 

- Gjensidiges «Fire øvelser for å forebygge smerter i korsryggen 

- Gjensidiges «Forsinkelser på reisen – dette har du krav på, og ikke 

- DNBs «Slik sparer du penger på julehandelen» 

 

Fra Gjensidiges Facebook-side: 
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Fra: https://www.gjensidige.no/privat/tema/content/skade/ovelser-mot-ryggsmerter 

https://www.gjensidige.no/privat/tema/content/skade/ovelser-mot-ryggsmerter?WT.mc_id=sosfa_11611073200_kon
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Fra Gjensidiges Facebook-side: 

 

 

 

  



104 

 

Fra: https://www.gjensidige.no/privat/tema/content/skade/forsinkelser-pa-reisen 

https://www.gjensidige.no/privat/tema/content/skade/forsinkelser-pa-reisen
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Fra Silje Sandmæls Facebook-side: 
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Fra: https://dnbfeed.no/privatokonomi/slik-sparer-du-penger-pa-julehandelen/ 

https://dnbfeed.no/privatokonomi/slik-sparer-du-penger-pa-julehandelen/
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Vedlegg 2: Skjermbilder fra intervju med mann (25) 

Hentet 16.03.2017 

I dette vedlegget finner du: 

- DNBs «Lever du som en struts» 

- Gjensidiges «Nå bør du tenke på jobbpensjon» 

 

Fra Silje Sandmæls Facebook-side: 
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Fra: https://dnbfeed.no/privatokonomi/lever-du-som-en-struts/  

https://dnbfeed.no/privatokonomi/lever-du-som-en-struts/
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Hentet fra Gjensidiges Facebook-side: 
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Fra: https://www.gjensidige.no/privat/kampanje/jobbpensjon 

https://www.gjensidige.no/privat/kampanje/jobbpensjon
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Denne teksten var informanten også innom, men omtalte den som en «bomtur»: 
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Fra: https://dnbfeed.no/privatokonomi/jeg-sparte-egne-penger-og-brukte-mammas/ 

 

  

https://dnbfeed.no/privatokonomi/jeg-sparte-egne-penger-og-brukte-mammas/
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Vedlegg 3: Skjermbilder fra intervju med kvinne (44) 

Hentet 09.03.2017 

 

I dette vedlegget finner du skjermbilder av: 

- DNBs «De skulle bare teste budsjett – barn ble hekta på sparing»  

- Gjensidiges «Se opp for lommetyver under julehandelen»  

 

Fra Silje Sandmæls Facebook-side: 
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Fra: 

 https://dnbfeed.no/privatokonomi/de-skulle-bare-teste-budsjett-barna-ble-hektet-pa-sparing/

  

https://dnbfeed.no/privatokonomi/de-skulle-bare-teste-budsjett-barna-ble-hektet-pa-sparing/
https://dnbfeed.no/privatokonomi/de-skulle-bare-teste-budsjett-barna-ble-hektet-pa-sparing/
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Fra: https://www.gjensidige.no/privat/tema/content/skade/se-opp-for-lommetyver 

 

https://www.gjensidige.no/privat/tema/content/skade/se-opp-for-lommetyver
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Vedlegg 4: Skjermbilder fra gruppeintervju (fysioterapeuter) 

Hentet 09.03.2017 

I dette vedlegget finner du: 

- DNBs «Topp 10 på kvinners ønskeliste» 

- Gjensidiges «B.R.A.N.N. mot brann» 

 

Fra Silje Sandmæl Facebook-side: 
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Fra: https://dnbfeed.no/privatokonomi/topp-10-pa-kvinnens-onskeliste/ 

 

  

https://dnbfeed.no/privatokonomi/topp-10-pa-kvinnens-onskeliste/
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Fra Gjensidiges Facebook-side: 
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Fra: https://www.gjensidige.no/privat/tema/content/skade/b.r.a.n.n.mot-brann

 

 

https://www.gjensidige.no/privat/tema/content/skade/b.r.a.n.n.mot-brann
https://www.gjensidige.no/privat/tema/content/skade/b.r.a.n.n.mot-brann
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Vedlegg 5: Skjermbilder fra intervju med mann (59) 

Hentet 16.03.2017 

I dette vedlegget finner du: 

- DNBs «Kutt den økonomiske navlestrengen!» 

- Gjensidiges «Økonomiske utsikter for 2017» 

 

Fra Silje Sandmæls Facebook-side: 
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Fra: http://www.dnbeiendom.no/altombolig/kjop-og-salg/boligokonomi/kutt-bandet-etter-a-

ha-hjulpet-poden-med-boligkjop/ 

http://www.dnbeiendom.no/altombolig/kjop-og-salg/boligokonomi/kutt-bandet-etter-a-ha-hjulpet-poden-med-boligkjop/
http://www.dnbeiendom.no/altombolig/kjop-og-salg/boligokonomi/kutt-bandet-etter-a-ha-hjulpet-poden-med-boligkjop/
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Fra Gjensidiges Facebook-side: 
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Fra: https://www.gjensidige.no/privat/nytt/01-17/okonomiske-utsikter-for-2017 

https://www.gjensidige.no/privat/nytt/01-17/okonomiske-utsikter-for-2017?WT.mc_id=sofac_17021610401_23_kon
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Vedlegg 6: Skjermbilder fra gruppeintervju (IT) 

Hentet 09.03.2017 

I dette vedlegget finner du: 

- DNBs «Flere kvinner til topps i DNB» 

- Gjensidiges «Tabber og uhell for 200 millioner» 

 

Fra DNBs Facebook-side: 
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Fra: https://dnbfeed.no/nyheter/flere-kvinner-til-topps-i-dnb/ 

 

https://dnbfeed.no/nyheter/flere-kvinner-til-topps-i-dnb/
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Fra Gjensidiges Facebook-side:
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Fra: http://www.mynewsdesk.com/no/gjensidige/pressreleases/uhell-og-tabber-for-200-

millioner-1839366 

 

http://www.mynewsdesk.com/no/gjensidige/pressreleases/uhell-og-tabber-for-200-millioner-1839366
http://www.mynewsdesk.com/no/gjensidige/pressreleases/uhell-og-tabber-for-200-millioner-1839366
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Vedlegg 7: Transkripsjon av intervju med kvinne (26) 

(Pilotintervju) 

I dette intervjuet fikk ikke informanten velge tekst selv. Jeg gikk inn på min egen 

nyhetsoppdatering på Facebook og rullet nedover siden til jeg kom til en sponset post fra 

Gjensidige. Det var et innlegg med lenke til «Øvelser for å forbygge ryggsmerte». 

Informanten fikk instruksjoner på forhånd om at hun skulle prøve å fortelle hva hun tenkte 

underveis mens hun leste teksten. Etter hvert fikk hun velge en annen tekst hun hadde mer lyst 

til å lese. 

K(26) = Kvinne, 26 år 

N = Intervjuer: Nina Jansen Wiig 

N: Hva er det her for noe? 

K(26): Eh… ja… Det er en artikkel skrevet av Gjensidige Forsikring, så vidt jeg kan se.  

N: Mhm 

K(26): For jeg ser det oppi her, egentlig. 

N: Ja, du ser det på URL? 

K(26): URL-linjen ja. Eh, og så kjente jeg igjen den da (logoen). Men det står jo ikke*uklart* 

navnet her.  

N: Nei 

K(26): Nei. En artikkel av folk som har ryggplager og øvelser for å forbygge det.  

K(26): *Leser* Jeg vet ikke om jeg syntes dette var helt superspennede. 

N: Ville du ha lest den? 

K(26): Jeg tror ikke. Neeei, jeg tror ikke jeg ville trykket inn på den med første øyekast. 

K(26): *Trykker tilbake til innlegget på Facebook for å se på den på nytt* 

K(26): Ehm… Eh jeg vet ikke sammenhengen mellom Gjensidige. Jeg tenker kanskje mer på, 

vet ikke om jeg tenker forsikring. Gjensidige bank – er det ikke noe som heter det da? 

N: Ja 

K(26): Jeg tenkte umiddelbart på det da. Så tenkte jeg, koblet ikke helt sammenhengen 

mellom liksom ryggplager og Gjensidige bank. Men jeg skjønner jo nå da at det er forsikring 

når jeg går inn på det, så det har nok sikkert med… 

N: Men, var det – var det en grunn til at du ikke ville ha klikket inn på det? 

K(26): Nei, også syntes jeg bildet var lite sånn… Flashy, eller fengende… Eller sånn ja. Det 

tok ikke – tiltrakk ikke min oppmerksomhet. 

N: Mhm 

K(26): Nei, ja. 

N: Hva med tema? 

K(26): Ja, nei det treffer heller ikke meg sånn… Sånn veldig da. For det er ikke noe jeg sliter 

med selv kanskje. 

*Fordi det informanten ikke ville ha klikket på innlegget gikk vi heller inn på Gjensidiges 

Facebook-side, hvor hun fikk velge en tekst hun var mer interessert i å lese. Hun valgte 

«Forsinkelser på reisen – dette har du krav på, og ikke». 
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K(26): Den kunne jeg tenke meg å lese 

N: Mhm 

K(26): Det er noe som jeg kan relatere meg til, eller som kan være nyttig for meg. For jeg 

reiser jo også… 

* Informanten får lese teksten* 

 

K(26): Ja… Det er jo interessant ja. Ja… Jeg kan få bruk for å vite noe om det.*Leser videre* 

K(26): Det er mye tekst da. Mye info. 

N: Ja. Hva tenker du om oppsettet? Når du sier at det er mye tekst, er det positivt eller 

negativt? 

K(26): Jeg tenkte, ååh det her gidder jeg ikke å fortsette å lese. Og egentlig, ja. At det blir litt 

for mye, så jeg ville ha klikket meg tilbake. 

N: Ja 

K(26): Og ikke ja… 

N: Du ville klikket tilbake fordi det var for mye tekst? 

K(26): Ja. Og så var det igjen ikke så interessant. Eller… Hvis du skjønner? 

N: Ja. 

K(26): Altså det fenger meg på en måte ikke så… Jeg kan gjerne leser den til bunn altså 

hvis… 

N: Men, hvis vi hadde scrollet ned. Ja, hadde det vært… Her er det jo punktvis 1. 2. 3. 4. 

Hadde det vært en bedre måte å presentere stoffet på? 

K(26): Ja, det tror… Det blir litt mer sånn overkommelig i hvert fall, ja. Og litt mer luft. Nå 

var det ikke sånn at den siden var tettpakket da, det var den ikke. Og det var godt skrift å lese 

og sånn men… Litt lettere å ta fatt på. 

N: Ja 

K(26): Ja. 

N: Ja 

K(26): Hvis jeg skulle gått inn og lest liksom en artikkel for at jeg, dette er noe jeg vil vite 

mer om, eller interesserer meg eller sånn. Da der det liksom greit med masse tekst. Hvis det 

skal fenge meg… Eller hvis jeg bare skal dette innom det fordi det dukker opp på newsfeeden 

min på Facebook så… må det nok kanskje være litt mer sånn, ja enkelt. 

N: Mhm. På hvilken måte kan det være enklere for deg å lese da? 

K(26): Ehm… Ja, punktvis, mer luft, litt sånn kort og presist. 

N: Mhm 

K(26): Ja 

N: Ja 

K(26): Litt bilder er jo alltid kjekt 

N: Ja, så eh hvem er det som er avsender her? 

K(26): Gjensidige Forsikring? 

N: Mhm 

K(26): Mhm 

N: Og bruker de noen kilder? 

K(26): Ehm, bruker ikke de en ekspert? En reiselivsekspert? Lene 
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N: Mhm 

K(26): Mhm 

N: Hva tenker du om det? 

K(26): *Pause* Jeg hadde ikke sånn umiddelbare tanker om det. Men det blir jo kanskje mer 

troverdig… 

N: Ja 

K(26): Når det er en sånn… Ja. Samtidig så kan en alltid kalle seg en ekspert på et eller annet 

område. Hehehe. Eh, ja. Jeg bet meg ikke sånn veldig… Jeg hang meg ikke opp i det i starten 

N: Nei 

K(26): Så det var ikke noe som satt igjen liksom. 

N: Nei 

K(26): Det var fordi at du spurte meg nå, så måtte jeg kikke litt. 

N: Tror du du ville oppfattet troverdigheten annerledes om hun ikke hadde vært der? Om det 

bare var Gjensidige, og ikke noe kilde inni teksten? 

K(26): Ja, hvertfall. Jeg, jeg ser jo på Gjensidige som en seriøs aktør da. Så med at de poster 

sånne ting på sin side, som har med forsikring å gjøre og dette er snakk om hva du har krav på 

i forbindelse med reise, så fremstår det troverdig for meg. Det var ikke Lene 

reiselivseksperten som gjorde det, men avsenderen, eller ja produsenten på en måte da, eller 

hva det nå kalles, Gjensidige det gjør at det fremstår troverdig i hvert fall. 

N: Mhm 

K(26): Mhm 

N: Og etter å ha sett på den her teksten, eh føler du at det på en måte påvirker ditt syn på 

Gjensidge som selskap? 

K(26): Ehm… *Pause* Nei. Nei, jeg har ikke endret mitt syn i hvert fall, verken positivt eller 

negativt. 

N: Mhm 

K(26): Nei 

N: Hva synes du om at de lager sånne typer tekster? 

K(26): Eh… Informativt. Eh ja. Men jeg tenker jo at jeg må gå inn for, hvis det er noe jeg 

lurer på, så ville jeg på en måte oppsøkt det og prøvd å finne informasjon da. Og hvis jeg hehe 

lurte på hva som var med en reiseforsikring for eksempel… Så er jo sånne ting veldig nyttig. 

N: Mhm 

K(26): Ja. Men det er ikke sånn at det… Det bidrar ikke til å fremme liksom Gjensidige i 

hjernen min ved bare at de har en sånn annonse på Facebook. 

N: Mhm 

K(26): Nei det gjør det ikke. 

N: Okei. Så var det – Eh jo… Hvorfor tror du de har laget den her egentlig? 

K(26): *pause* Jeg tror det har noe med at de kanskje ønsker at folk skal kjøpe deres 

reiseforsikring.  

N: Mhm. Ehm, er det noe her som tilsier... Har det noe med tematikken eller kanskje andre 

med ting å gjøre? 

K(26): Tematikken. At det handler om forsikring og så er det et forsikringsselskap. 

N: Ja 

K(26): Hvis det ja. Og at de opplyser folk om at det er veldig lurt å ha det, og så er det jo 
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sånn, og dette tilbyr jo vi, så bruk oss.  

N: Ja. Mhm. Tror du… Er det noe du tenker over når du leser egentlig? 

K(26): Nei. 

N: Nei 

K(26): Det hadde jeg ikke fokus på her, at de prøvde å selge meg noe. 

K(26): Nei 

N: Tror du at hvis du var klar over det, hadde du tenkt annerledes om teksten? 

K(26): *Pause* Ja, det kan hende… Eh… Ja. Når folk skal prøve å selge meg noe sånn aktivt 

da, så blir jeg nesten litt sånn motstander av det. Blir i hvert fall hvis det ikke er noe, jeg har 

på en måte ikke oppsøkt det noe som helst selv, så det er i utgangspunktet noe jeg ikke har 

følt et behov for, og de prøver bare å skape det behovet for meg. Da blir jeg litt sånn… Ja, da 

skal jeg i hvert fall ikke ha det. Hehe 

N: Ja 

K(26): Mhm 

N: Okei. Så kan vi ta en titt på en annen av samme type som dukket opp på newsfeeden.  

K(26): Mhm 

N: Og det, skal vi se. Skal vi se, den her «Hva er dine beste tips til julefeiring. Slik sparer du 

penger på julehandelen». Så kan du ta og gjøre det samme, og bare snakke mens du ser og hva 

du legger merke til og sånne ting. 

K(26): Jeg bare tenkte med en gang, før jeg leste overskriften, at det handlet om jul. Så synes 

jeg det minnet meg om det med det bildet. Jeg tenkte på jul hehe, uten at jeg så det. Og så er 

jo det et kjent fjes da (Silje Sandmæl). 

N: Ja 

K(26): Så det kan jo være med på å fenge interessen noe. 

N: Mhm 

K(26): For jeg vet hvem hun er. 

N: Ja, hvem er det da? 

K(26): Hva er det hun heter da? En sånn kjent økonom. En rådgiver. 

N: Ja 

K(26): Ja. Men jeg husker ikke hva hun heter da hehe. Men det står sikkert her. *Leser* 

Jeg føler, det er veldig sånn typisk henne, hun har alltid sånne type artikler da. Hvordan spare 

penger, eller hvordan sette opp det beste budsjettet eller… Ja. 

N: Har du lest sånne typer artikler før? 

K(26): Ehm ja. Jeg har det. Og så har jeg sett en del på innslag på diverse nyhets medier holdt 

jeg på å si. På TV og andre ting 

N: Mhm 

K(26): Mhm. *Leser* 

K(26): Jeg tenker at det er ganske sykt at vi bruker så mye penger… Hehehe… På 

julehandel… hehe 

N: Ja, 11 256 kroner i snitt per nordmann. 

K(26): Mhm… Jeg tenker også sånn her at jeg hopper litt sånn over litt tekst da.  

N: Mhm 

K(26): Samme som forrige gang egentlig. 

N: Ja 
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K(26): Atte ja… 

N: Hva er det du vil hoppe over? 

K(26): Her vil jeg… Nå har jeg liksom lest overskriftene, mer kos for pengene, årets 

julebudsjett, gaveliste på 1-2-3… 

N: Mhm 

K(26): Eh, og så går jeg ned. Ja… Og så er det ikke sånn at jeg har så ekstremt lyst til å lese 

all den teksten. 

N: Nei 

K(26): Det blir liksom litt mye. Ingenting som interesserer meg til hehehe. Jeg må bare ja, få 

litt oversikt da kanskje, i artikkelen. *Leser* 

K(26): Og så tenker jeg her. De uthevede punktene her, det er sånn veldig… Lett å lese. Og 

det gjør jo til at jeg… Leser det da. 

N: Så du leser overskriftene, og så hopper du over, og så kommer du til punktene? 

K(26): Ja. Så jeg leser liksom hovedoverskrifter og underoverskrifter fort da.  

N: Ja 

K(26): Med mindre det er noe jeg virkelig har lyst til å sette meg inn i liksom. 

N: Ja 

K(26): Ja 

N: Mhm. Hva tenker du… Hva er det her for noe? 

K(26): Nei det er jo en artikkel på DNB sine sider sa, ser det ut til. 

N: Mhm. Hvordan ser du det? 

K(26): Her ser jeg logoen. 

N: Mhm 

K(26): Så ja… 

N: Når la du merke til at det var DNB? 

K(26): Det gjorde jeg vel egentlig helt når vi gikk inn på den, for den var så tydelig hele 

veien. 

N: Ja 

K(26): Øverst i hjørnet… Men jeg gjorde ikke det når du fant den på Facebook.  

N: Nei 

K(26): Nei. Det… Det tenkte jeg ikke over i hvert fall da. Fordi den var på hennes side og ja 

(Silje Sandmæls Facebook-profil). Ja. Så de fronter jo ikke den det på Facebook da. 

N: Hva tenker du om det? 

K(26): Det gjorde det mer interessant at det et hun, fordi jeg har en relasjon til hun da. 

N: Mhm 

K(26): DNB… Jeg har jo også en relasjon til det. Men, det er ikke sikkert at det, i den grad 

det fenget meg sånn veldig da. Men ja, jeg hadde nok lettere gått inn på hun på en måte, enn 

bare en merkevare som jeg kjenner til da. 

N: Og ja… Føler du at du fikk noe nytte ut av dette? 

K(26): Nja… *Pause* Nei, egentlig ikke. Ikke sånn veldig. Det er ikke sånn at jeg kommer til 

å spare masse penger på julehandelen min i år, fordi at jeg har lest den artikkelen her. 

N: Nei. Eh… Men, hvem var det som var hovedavsenderen her, hvis du skulle si at det var 

en? 

K(26): *Liten pause* Eh, hun damen som… 
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N: Silje Sandmæl? 

K(26): Ja, det heter hun takk, Silje Sandmæl ja. Eh som… Som rådgiver da. Hun føler jeg er 

avsenderen. Og ikke DNB. 

N: Nei 

K(26): Nei 

N: Så ehm… Hvis du likte dette her eller ikke likte det… Altså, er du egentlig glad for at du 

leste den eller kunne du sett at du var for uten? Heheh 

K(26): Hehehe. Nei det ga meg ikke… Nei det ga meg ikke sånn ekstremt mye 

N: Nei 

K(26): Det er litt sånn nyttig info da i hverdagen. Men…  

N: Mhm 

K(26): Det er ikke sånn at jeg kommer til å ta med meg den lærdommen her liksom her og… 

Nei. 

N: Hvem, hvem er det hvis du fikk et positivt eller negativt inntrykk, hvem tror du får æren 

for det? I dine øyne 

K(26): Hun (Silje Sandmæl) 

N: Mhm 

K(26): Ja 

N: Mhm 

K(26): Mhm 

N: Og… Hva tror du er hensikten med denne teksten? 

K(26): *Pause* Det må jo være å fronte DNB da, som merkevare eller som bank. 

N: Mhm 

K(26): Jeg kan aldri tro at hun har noen personlig har noe gevinst av at vi bruker mindre 

penger. Så hun er vel ansatt i DNB som rådgiver og ja… Skal fronte banken. Ovenfor kunder. 

N: Hva tenker du om det da? 

K(26): Jeg tenker at det er en smart måte å gjøre det på da. I forhold til å bruke kjente fjes. 

Det blir liksom mer lagt merke til enn om det hadde vært et helt vanlig… Et ansikt du ikke har 

sett før da, tenker jeg. 

N: Tror du at det virker på deg da? 

K(26): Ehm.. Ja… Det kan det nok gjøre. 

N: Mhm 

K(26): Uten at jeg sikkert nå kommer til å være superbevisst eller… Det kommer… Det 

gjør… Jeg tror… Det gjør ikke at jeg kommer til å bruke DNBs tjenester direkte. Det tror jeg 

ikke. Jeg ville ikke ha skiftet på en måte, på grunn av den her. Hehe. Nei. Så… Hvis dette her 

er ment som en reklame for DNB… Så blir det mer sånn at jeg blir bevisst merkenavnet fordi, 

jeg eksponeres jo for den her, logoen. 

N: Og, sett at det var DNB som ville styrke merkevaren sin. 

K(26): Mhm 

N: Og du var klar over det da du leste den. Tror du det hadde gjort noe endring på hvordan du 

leste den, eller hva du syntes etterpå? Eller troverdigheten? 

K(26): Ja, det blir litt igjen som vi snakket om i sted. Så fort det bare blir en hensikt å selge, 

eh så mister jeg litt sånn interessen på en måte.  

N: Mhm 
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K(26): Men så lenge en har mer fokus på innholdet da, og at det ikke nødvendigvis kommer 

fra et merke eller en leverandør av en tjeneste, så har man mer fokus på hva som står der i 

hvert fall. 

N: Mhm 

 

*Restarter kamera* 

 

N: Nå har du lest litt om hvordan du skal spare penger på julehandelen, og så var det noen 

øvelser for å forbygge ryggsmerter, og så var det litt hva du fikk dekket av forsinkelser på 

reisen.  

K(26): Mhm 

N: Eh, hvis du skulle hatt en sånn drømmeavsender fra disse temaene. Var det noen andre 

som kunne vært bedre egnet? Å lage det. Som du helle ville ha lest det fra? 

K(26): *Pause* Ehm, det var vanskelig spørsmål. 

N: Eller tror du kanskje ikke det har så mye å si? 

K(26): Nei det… Jeg kommer ikke på noen sånn umiddelbare som burde vært avsenderen. 

N: Mhm 

K(26): Det er jo ikke sånn superspennende temaer i utgangspunktet. Så, at det har ikke så mye 

å si. 

N: Nei 

K(26): Nei 

N: Yes. Så tenkte jeg vi skulle ta en titt på den her igjen. Dette Gjensidige sin tekst om 

forsinkelser på reisen. Og da nevnte du i sted at du tenkte de hadde lyst til å selge 

reiseforsikring. 

K(26): Mhm 

N: Og da sa du det var på grunn av temaet. 

K(26): Mhm 

N: Eh. Og så har de her, her har de en sånn modul hvor du kan trykke inn (Modul: «Kjøp 

reiseforsikring før du drar»). 

K(26): Ja, den la jo ikke jeg da merke til. Sånn når jeg kikket i sted. 

N: Nei 

K(26): Nei 

N: Hva tenker du om at den er der? Nå som du har lagt merke til den. 

K(26): Mhm. Ja, det er jo smart det da. Men, når jeg leser en sånn tekst på en sånn side så er 

det jo veldig ofte sånn at på Facebook og sånn, så er det jo reklame på høyresiden, og så er det 

du selv skal se på, med noe reklame innimellom og da, men. Det fader veldig ut for meg. Eller 

jeg har liksom veldig sjeldent fokus på det som står og blinker eller hva nå enn, det skjedde et 

eller annet. Så for meg så legger jeg ikke så godt merke til det i hvert fall. 

N: Mhm 

K(26): Men det er klart, hvis du får en idé da, om at åja jeg skal jo ut og reise snart og jeg 

trenger jo reiseforsikring. For det er jo litt i forhold til behovet ditt og tenker jeg – hvilke 

inngangsverdier du har når du leser en sånn type tekst da. 

N: Ja. Men hva med disse andre tingene som står på høyre side her? 
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K(26): Bilde, det la jeg merke til. Sikkert fordi det er litt mer farger da, og alt er bare dust her, 

og så dukker det opp en rød koffert. 

N: Mhm 

K(26): Eh… Men jeg koblet på en måte ikke at det var hun der eksperten heller må jeg 

innrømme 

N: Nei 

K(26): Så, nei… 

N: Og nedover her? 

K(26): Mhm, den også så jeg. Men så leste jeg jo på en måte ikke… 

N: Og hvorfor leste du ikke det som stod i den? 

K(26): Det har nok noe med den høyre hehe høyresideeffekten altså, tror jeg. Ja. Jeg tenkte at 

hovedbudskapet for den teksten her er det som befinner seg her, på liksom selve teksten da. 

Og at det her er noe sånn trykk deg – gå videre til noe annet som vi også tipper.  

N: Ja 

K(26): Mhm 

N: Jepp. Har du noe avsluttende tanker om noe av det? 

K(26): Ehm. Jeg synes det er vanskelig å ha noe sånn kvalifiserte hehehe svar 

N: Men det trenger du ikke å ha hehe 

K(26): Nei. Ehm. Fordi, men jeg tenker sånn, sånn her type markedsføring, eller hva man 

kaller det. Det er jo sikkert et forsøk på salg av seg selv, det er jo ikke bare opplysning til 

folket. Eller det kan jo være virkningsfullt, men samtidig så føler jeg at du må ha en interesse 

eller et behov for å gå og lese det. Det er ikke sånn at jeg ja… Da er det liksom lettere å få 

flashet en eller annen sånn ny ting på TV, reklame-TV-greier. Hvis at du skal bli litt mer 

oppmerksom på det da. 

N: Mhm. Yes. 

K(26): Ja. Samtidig som det er mer troverdig der, enn en sånn der elkjøpselger til 49 kroner. 

N: Mhm 

 

*Avslutter intervjuet* 
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Vedlegg 8: Transkripsjon av intervju med mann (25) 

 

M(25) = Mann, 25 år 

N = Intervjuer: Nina Jansen Wiig 

 

*Informanten velger ut en tekst han kunne tenke seg å lese fra Gjensidiges Facebook-side. 

Han velger «Nå bør du sjekke jobbpensjonen din». Han leser gjennom teksten for seg selv* 

N: Hva slags type tekst er det her? 

M(25): Eeeeh... Det er vel en se… Heheh. Eh, altså sånn norsksjanger? Altså sånn… 

N: Ja, mhm 

M(25): *Pause* Det er vel en slags artikkel kanskje. 

N: Ja du- 

M(25): - En 

N: Ja, er det det du oppfatter det som en artikkel? 

M(25): Ja, jeg oppfatter det som en artikkel ja. Noe sånt. 

N: Mhm. Ja. Og hva synes du om den? 

M(25): Emh… eh… Det er jo et viktig tema selve det som den handler om da 

N: Mhm 

M(25): Og eh… Det er jo visse ting som jeg selvfølgelig burde synes jeg burde ha gjort, som 

står… eller som den nevner da. 

N: Mhm 

M(25): Som jeg kanskje ikke har gjort, eller ikke gjør. Så… Det er jo en for så vidt eh… Hva 

skal jeg si… Den er jo innholdsrik med viktige ting i alle fall. Som den er tenkt for da. 

N: Ja 

M(25): Det er gjerne ikke noe som har tenkt på egentlig til vanlig, når du er liksom så ung. 

N: Nei. Er det… Føler du at du får noe ut av teksten? 

M(25): Jeg kunne sikkert ha fått noe ut av teksten. Men si… eh… *Pause* Men det, holdt jeg 

på å si. Jeg er ikke sånn som leser teksten så veldig nøye hehe… Det blir sånn skumlesing da.  

N: Mhm 

M(25): Så… Jeg kunne sikkert ha fått mer ut av den enn det jeg fikk ut av den da 

N: Men fikk du, følte du at du fikk noen råd eller? 

M(25): Ja, altså jeg fikk jo, jeg fikk noen små tips som jeg gjerne burde ha fulgt opp, som jeg 

ikke gjør 

N: Mhm mhm. Og… hva syntes du om oppsettet og sånt? Hvordan var den å lese? 

M(25): Den var jo grei å lese. Eh, holdt jeg på å si, det var jo greie overskrifter. Siden den 

gikk jo hva skal jeg kalle det… Kronologisk nedover, at punktene passet etter hverandre da. 

Eh, ulike avsnittene og sånt. Så oppsettet var jo greit. 

N: Hva synes du om bildene og eventuelt ting du kan klikke på og sånt her. 

M(25): Altså, selve bildet sant. Det var gjerne litt sånn… Eh… Det passet ikke inn i selve 

artikkelen da. Jeg vet jo hvem personen på bildet er da men, det sier ikke meg så mye om… 

det har ikke så mye om selve det artikkelen handler om da. 

N: Kunne du tenkt deg at det hadde vært et annet bilde? 
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M(25): Ja, det tror jeg 

N: Hva tror du hadde gjort det mer spennende? 

M(25): Ehm… Vet ikke. Kanskje hehe noen pengelapper eller noe sånt. Sammen med noe 

annet… Ja, jeg vet ikke. 

N: Mhm. Hvem er det som er avsenderen her? 

M(25): Avsenderen? Eh… Det er vel… Se… Si staten eller noe sånt kunne jeg ha tenkt at var 

inni der eller… Ja. 

N: Mhm 

M(25): Det er noe statlig som står på selve opplegget på den 

N: Ja. Skal vi se… *Ruller oppover på siden hvor logoen til Gjensidige står* 

M(25): Eller hehe 

N: Hvis du ser nøyere etter 

M(25): Ja, da ser jeg jo hva det er.  

N: Da er det? 

M(25): Da er det jo holdt jeg på å si Gjensidige forsikringsselskap som står bak 

N: Men du tenkte ikke over det egentlig? 

M(25): Nei, hehehe, jeg tenkte ikke det 

N: Nei nei nei, det er helt greit det. Ehm, mhm. Så… du konsentrerte deg kanskje mer om 

teksten som stod eller? 

M(25): Mhm 

N: Ja. Skal vi se. Nå vet du at det er Gjensidige da. Eh, hva synes du de er troverdig som 

avsender? 

M(25): Ja. Det vil jeg jo si. De er jo si… En… De er jo ganske stor innenfor sin bransje. Du 

vet hvem de er, og så. De er troverdige da, innenfor det de gjør da. 

N: Hva tenker du om temaet i forhold til avsender? 

M(25): Jo, det hører jo sikkert litt sammen da. Eh, og at at det sikrer framtiden for både si 

både deg og ja gjerne de og kanskje. 

N: Mhm. Eh, føler du at Gjendsidige bryr seg om leserne når de lager en sånn tekst? 

M(25): Ehh ja. Det er vel kanskje det den teksten går ut på. At de vil at vi skal ha det bedre 

da. 

N: Mhm 

M(25): Så det tror jeg i alle fall med denne teksten, at det er det som er utgangspunktet. 

N: Mhm. Synest du det er noe som er negativt her, enten om teksten eller inntrykket du får om 

Gjensidige? 

M(25): Eh… *Pause* Eh, altså det som gjerne. Kanskje det som… Ikke negativt da. Men det 

at det… mener at de skriver at jeg trenger bare fem minutter så… Så kan dette være ordnet 

liksom. Men det er gjerne litt mer arbeid for en vanlig person. Sette seg ned og så gjøre dette 

da. Det er gjerne litt mer å sette seg inn i enn det tror jeg. 

N: Ja, nettopp. Så de lover gjerne litt mer enn det egentlig er? 

M(25): Ja, ja, kan vel si det på den måten. 

N: Mhm. Får du, tror du du får noe endret inntrykk av Gjensidige av å lese en sånn tekst? 

M(25): Nei… nei, det tror jeg ikke jeg gjør 

N: Nei. Synes du det er positivt eller negativt eller helt nøytralt at de lager en sånn tekst? 

M(25): Nei, det er vel positivt vil jeg si. 
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N: Mhm. Og, på hvilken måte da? 

M(25): Kanskje, de fremhever jo et viktig tema. Så… Vi bør jo begynne å tenke på ganske 

tidlig.  

N: Mhm 

M(25): Som sikkert mange egentlig ikke gjør da. Så, sånn sett er det positivt 

N: Mhm… Skal vi se… *Ruller ned på siden for å vise modulene (lenkene) nederst på siden* 

La du merke til disse tingene her nede? Eller skippet du det ut? 

M(25): Tror jeg var nede, men jeg bare så heheh trodde at det var noen annonser, så jeg så 

ikke så nøye på det.  

N: Nei. Var det noen… du hadde ikke klikket inn på de da? 

M(25): Nei, jeg holdt på å si, droppet de. 

N: Ja, Du droppet du 

M(25): Jeg bare så trodde det var noe reklame under siste teksten så… 

N: Okei… Hva tror du er hensikten med teksten? 

M(25): Eh, hensikten er vel at… At vi skal begynne tidlig å tenke på… på hvordan en skal ha 

det når en er ferdig med arbeidslivet da 

N: Mhm 

M(25): At du skal ha noe å sitte igjen med 

N: Og… Hva tror du Gjensidige får ut av å lage en sånn tekst? 

M(25): Ehm… De får vel, de altså, de får vel, holdt jeg på å si, penger. Altså de får vel penger 

nå. At vi betaler inn altså, penger inn til de da. Altså de vil jo betale oss senere da, men de 

tjener jo penger på… per  dags dato da. 

N: Så… De vil tjene på at folk blir sparekunder? 

M(25): Ja, hos de ja. 

N: Ja, nettopp. Mhm. Så… Tror du det kan være en av grunnene til at de har laget teksten? 

M(25): Det er vel sikkert hovedsakelig hovedgrunnen til at de har laget teksten da. 

N: Mhm 

M(25): At de skal skaffe seg et større kundeforhold da. 

N: Synes du det gjør noe med måten du oppfatter teksten på? 

M(25): Nei… Ikke egentlig. Det er jo sånn alle holder på. Så sånn sett har ikke det noe å si for 

meg. 

N: Nei. Greit. 

* Informanten velger ut en ny tekst å lese, denne gangen fra Silje Sandmæls Facebook-side. 

Først velger han en tekst som heter «Sparte egne penger og brukte mammas». Etter at 

informanten hadde lest teksten og fått noen spørsmål vise det seg at teksten ikke var slik han 

hadde trodd den skulle være da han klikket på den, og at han raskt ville ha klikket seg ut fra 

teksten i en «naturlig» situasjon. Derfor fant han en ny tekst fra samme side, denne gangen 

«Lever du som en struts?». 

 

N: Hva var det som fikk deg til å ville trykke på den? 

M(25): Det var vel…. Vel en tidig, tidig, holdt jeg på å si, overskrift. 

N: Mhm. 

M(25): Det var det som fanget meg først 
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N: Hva tenker du om bildet de har brukt? 

M(25): Eh… Jeg ble jo… holdt jeg på å si… eh… nysgjerrig da. På hva det er for noe. Eh.. 

Det var et stygt bilde da men hehehe. Men ja, jeg ble nysgjerrig da. 

N: Mhm 

 

* Informanten leser teksten* 

N: Hva synes du om denne teksten? 

M(25): Ehm, det var ikke det jeg trodde den skulle handle om da. Ut i fra holdt jeg på å si, 

bilde og teksten da. Men, eh… Jeg skjønner jo litt overskriften i forhold til det teksten da. 

N: Hadde du noen tanker om hva du trodde den skulle handle om? 

M(25): Eh… Nei, jeg hadde faktisk ingen anelse om hva den handler om ut i fra overskriften 

og bilde. 

N: Mhm. 

M(25): Så ja. 

N: Hva… Hva synes du om teksten i forhold til overskriften? Du sa du ble nysgjerrig. 

M(25): Mhm 

N: Eh, ble du, syntes du det var negativ, eller positiv, eller helt nøytral overraskelse eller? 

M(25): Eh… ja, hva skal jeg si… Nøytral da heh. Sånn både ja og nei. 

N: Hva var det som var positivt? 

M(25): Eh… Positivt var vel… at eh… Det handler om viktige ting da…Eh, og… Det var litt 

sånn som teksten i sted, den første teksten. De tingene der, som pensjon og sånt da. Så, det er 

det som er positivt da. De drar frem sånne ting. De legger vekt på det med at… at vi ikke 

tenker så mye så lenge fremover da. 

N: Eh… Hva er det som er positivt med det for din del? 

M(25): Nei, det gjør jo meg oppmerksom på at jeg gjerne burde tenke litt mer på hvor mye jeg 

skal spare i pensjon og sånne ting da. 

N: Mhm 

M(25): Hvor godt jeg vil ha det når jeg skal pensjonere meg da. 

N: Har det noe verdi for deg, den teksten? 

M(25): *Pause* Eh, ja den har jo en liten verdi for meg da. Eh… Det er vel. Altså det er ikke 

noe sånn stor, det er jo ting jeg vet fra før da. Eh, så det er liksom bare sånn, ehm påminnelse 

da, for min del da.  

N: Mhm 

M(25): Så det er  jo ting jeg gjerne har tenkt på selv da 

N: Mhm. Hva synes du om bildene her da? 

M(25): Ehm… Ja, første bilde var i hvert fall litt forvirrende da. Eh… Eh, den hørte jo til, 

holdt jeg på å si, overskriften da. (Om bildet av en struts) 

N: Ja 

M(25): Men overskriften… Den skjønte jeg jo litt sammenhengen med teksten.  

M(25): (Om bildet av Silje Sandmæl) Eh… Det bildet vet jeg ikke helt hva jeg skal si om.  

Det sier jo ikke så mye om… eh.. Det med pensjon altså. Jeg vet ikke kanskje en ung person. 

N: Eh, vet du hvem personen på bildet er? 

M(25): Nei, aner ikke. Burde jeg vite det? Hehe 
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N: Nei… Burde ikke 

M(25): Nei. Hehe. Det var bra. Nei, jeg vet ikke hvem det er. 

N: Nei. Ehm, skal vi se. Hvem er det som er avsender? 

M(25): Det er jo DNB her, som er avsenderen. 

N: Mhm. Eh, hva synes du forresten om liksom oppsettet her, måten det er satt opp på, de 

tingene du ser på skjermen? 

M(25): Ja greit, ja ja rent og ryddig… 

N: Mhm 

M(25): Oppsett. Holdt jeg på å si, så er korte avsnitt og lett å lese da.  

N: Ja. Hvordan var det i forhold til den aller første teksten du leste? 

M(25): Ehm… Den første syntes jeg var litt… Det var litt for mye å lese da. Den var gjerne 

litt tyngre å lese. Eh… 

N: Var det… Hvorfor var den tyngre å lese enn den? 

M(25): Er vel mer… I den andre (Gjensidiges tekst) så var det mer… Informasjon og så mer 

utfyllende. Litt større avsnitt… 

N: Mhm 

M(25): Og så… I den første her snakker.. skriver vel om hvordan du kan… Eller tips og sånne 

ting om hvordan du kan gjøre dette (Gjensidiges tekst). Mens her der det… Eh, holdt jeg på å 

si, ikke helt på samme måten da (DNBs tekst). 

N: Mhm 

M(25): Det blir liksom nevnt at du bør begynne å tenke på det og lage en plan da. Men det er 

liksom ikke lagt opp et oppsett på hvordan du skal gjøre det. 

N: Ja, Hva… Eh synes du det er positivt eller negativt at de ikke har et oppsett? 

M(25): Jeg synes det er greit… Det… Synes jeg. 

N: Hva foretrekker du? 

M(25): Eh… Altså, jeg foretrekker å finne det selv da.  

N: Ja 

M(25): At jeg eventuelt tar kontakt med, holdt jeg på å si, de.  Og så, ja. Hvordan kan vi lage 

en plan eller noe sånt. Istedenfor at de liksom har laget en sånn ferdig… Satt plan. Altså 

den… Funker gjerne ikke for alle personer. Så… 

N: Okei. Så derfor, det er derfor du ikke foretrekker en sånn? 

M(25): Ja. Ehm… Liker ikke at det skal være sånn en to tre.  

N: Nei 

M(25): Man går litt frem og tilbake da, at det ikke er nødt til å være en sånn rød strek i 

hvordan det skal gjøres. 

N: Er det troverdig tekst? 

M(25): Ja, det vil jeg si. Eh… Jeg kjenner litt selv igjen i den teksten her… Så… 

N: Hva tenker du om at du kjenner deg selv igjen, hvilken effekt tror du at det har på deg? 

 

*Alarm som sier at jeg må starte kamera på nytt ringer* 

 

N: Føler du at DNB bryr seg om deg når de velger å lage en sånn tekst? 

M(25): Ja. Altså, holdt jeg på å si… Altså de… Bryr jo selvfølgelig seg om deg… Som en… 

Eh… Du er jo en kunde da. Så du er jo en inntekt for de. Så selvfølgelig vil de jo bry seg om 
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deg på en måte. 

N: Hva er det med teksten som får deg til å tenke det? 

M(25): Nei, jeg vet ikke. Eh… Det har jo med det at du skal begynne å tenke på å begynne å 

spare og sånne ting da. 

N: Mhm. Ehm.. Ja, synes du… Får du noe endret inntrykk av DNB? 

M(25): Nei… Det… Tror jeg, nei. Det jeg ikke jeg. Hehe. 

N: Nei. Synes du det er positivt, negativt eller nøytralt at de lager en sånn tekst? 

M(25): Nei… Jeg synes at det er positivt, sånn som med den første fra Gjensidige da. At de 

liksom… Eh, opplyser om det da. At vi blir påminnet om det.  

N: Eh… Hvem av de tror du bryr seg mest om deg, ut i fra teksten? 

M(25): Ehm… Jeg tror ikke det er en av de som bryr noe seg mer om deg enn de andre da. 

Det er … eh.. Det. Altså, ja. 

N: Hva tror du er hensikten til DNB med teksten? 

M(25): Det er vel det at de skal få flere kunder.. Eller som… Bankkunder da, hos seg da. Som 

skal bruke de som sin bank.  

N: Mhm. Hva tenker du om at de bruker en sånn type tekst for å skaffe seg kunder? 

M(25): Ehm… Det er jo.. Holdt jeg på å si, det skaper jo litt sånn konkurranse og sånn som 

mellom de andre som gjør nett det samme da. Så… Det er jo det, hvem som kan lage best 

tilbud. 

N: Mhm. Eh… Kunne du tenkt deg en annen måte som hadde vært bedre? 

M(25): Ehm… *Pause* 

N: Altså for din del – ikke for deres del. 

M(25): Eh, for min del… Eh… Nei jeg tror egentlig ikke det. 

N: Nei 

M(25): Det… nei. 

N: Synes du teksten kunne vært bedre på noen måte? 

M(25): *Pause* Ja. Kunne vel ha startet litt annerledes. Det synes jeg. Vært litt mer 

opplysende om det temaet det handler om da. Det… Ja… Ehm… At den ikke… Du vet jo 

ikke hva den kan handle, altså hvis du leste bare selve tekst… Nei overskriften. 

N: Tror du du ville klikket på den hvis hadde en litt mer informativ tittel som sa noe mer om 

teksten? 

M(25): Jjja…. Jeg hadde sikkert vært inne og sett litt på det uansett..  

N: Mhm 

M(25): Det hadde jeg sikkert. 

N: Mhm. Ja eh, hvis du bare til slutt skal sammenligne de to litt, har du noen tanker om 

forskjeller? Noe som var bedre eller dårligere hos en av de? 

M(25): Ehm… Jeg syntes DNB sin var litt ehm… Altså var enklere å lese da, enn den andre. 

Den andre ble litt for mye, si… Tett tekst, og store avsnitt og sånt… Eh… 

N: Mhm 

M(25): Jeg liker, for å si, skumlese litt. Så da, ble det litt… Vanskelig for meg gjerne for meg, 

hvis det er så store, så mye informasjon da. 

N: Mhm 

M(25): Så… Det er vel det jeg kan trekke frem. Ellers så hadde vel begge ganske dårlige 

bilder så… 
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N: Ja. 

M(25): Med tanke på det temaet det handler om da. 

N: Ja. Da hadde vært… Eller, hvorfor var det dårlige bilder i forhold til tema? 

M(25): For jeg ser ikke, altså jeg ser ikke noe sammenheng mellom en struts og pensjon for 

eksempel.  

N: Nei 

M(25): Eller jeg ser jo ikke noe… Så, greit nok. Nå vet jo jeg gjerne hva han derre andre 

fyren på bildet er men. Husker ikke hva han het da men… Men jeg har sett han på TV- 

N: Hallgeir 

M(25): Ja. Så... Altså, du ser bare en mann på et bilde, så du tenker jo ikke at dette handler om 

pensjonspenger. 

N: Mhm 

M(25): Med mindre du vet hvem han er da, så kanskje du tenker noe sånt. 

 

*Avslutter intervjuet*  
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Vedlegg 9: Transkripsjon av intervju med kvinne (44) 

 

K(44) = Kvinne, 44 år 

N = Intervjuer: Nina Jansen Wiig 

 

*Informanten velger en tekst, «De skulle bare teste budsjett – barna ble hekta på sparing», fra 

Facebook-siden til DNB. * 

 

K(44): Her involverer de ungene mye mer i det å ta vare på pengene man har. 

N: Ja 

K(44): At de er med på sparingen, det synes jeg er interessant.  

K(44): De er i samme, nesten samme aldersgruppe som ungene. 

N: Ja. Tenker du at det blir mer relevant å lese? 

K(44): Ja. Når det er i… *Datterens navn* er jo 14 da. Åtte til 13, så jeg tenker, det er jo 

relevant enten du er 14 eller 18. 

N: Ja 

K(44): Så lære deg det å styre pengene, istedenfor bare «å jeg har lyst på ditt», «å jeg har lyst 

på datt», «å jeg har lyst på ditt». Ikke sant, mas hele tiden om penger. At de heller kan få et 

bedre forhold til verdien av det da.  

N: Mhm 

K(44): For det er gjerne sånn når man er på ferie. De får kanskje utdelt en liten sum, og når 

det er brukt opp, føler de at de kan spørre videre. 

N: Ja, nettopp 

K(44): Heheh. Ikke sant. Åh… Det hadde vært greit at de lærer seg det 

 

*Informanten leser gjennom teksten. Hun kommenterer en situasjon som hun gjenkjenner fra 

sine egne barn.* 

N: Jeg bare lurer på… Hvem er det som er avsender av teksten her? 

K(44): Avsender av teksten er journalisten 

N: Ja 

K(44): Som har skrevet den 

N: Ja 

K(44): Det var det du lurte på? 

N: Ja, eller.. Hvem… Ja, hvem er det liksom du tenker har stått bak teksten? Det er 

journalisten? 

K(44): Ja, det er journalisten. Jeg tenker at det er jo, i og med at det er DNB… Så er det 

sikkert noe sånn gjerne i DNB. Noen økonomer som kanskje vil lære barn og foreldre det med 

sparing da. I og med at det handler om å teste et budsjett på barna, og så ble barna hektet på 

sparing. Jeg synes jo det er kjempefornuftig. 

N: Ja, nettopp 

K(44): Og det er jo så viktig at de lærer gode, de gode verdiene i starten av livet.  

N: Mhm 

K(44): Det er jo nok av folk som er på luksusfellen. Vi trenger ikke fler. 
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N: Nei 

K(44): Nei. Så jeg tipper at det sikkert er noen i DNB-systemet. 

N: Mhm. Hvordan er det du ser at det er de? 

K(44): *Peker på DNB-logo* 

N: Logo hehe 

K(44): Hehe. Det står jo veldig stort. DNB Feed. Ja 

N: Ja. Mhm. Og hva slags type tekt er det? 

K(44): Tekst, hva tenker du på? Det er jo rettet mot økonomi. 

N: Ja, eller mer sånn sjanger… Det er ikke et dikt holdt jeg på å si… En artikkel eller er det? 

K(44): Det er en artikkel. 

N: En artikkel ja, mhm. Og hvordan ser du at det er en artikkel? 

K(44): Måten det er satt opp på. Skrevet på. Eh, dikt er på en helt annen måte, kjærlighetsbrev 

er på en helt annet måte. Hehe. Så det er måten det presenteres på da. Mhm. Ja. 

N: Og hva mener du egentlig med måten det presenteres på? 

K(44): Nei det er… Eh.. Hvordan vi… Ordene blir brukt. Hvordan tingene er lagt frem da…  

N: Mhm 

K(44): Ehm… Og brev er liksom på en helt annen måte. 

N: Ja 

K(44): Det her er saklig, kort og konsist og greit. 

N: Ja nettopp. Mhm. Eh, ja. Skal vi se. Ja, du sa jo at denne passet bra for deg-  

K(44): Ja, jeg synes det! Hehe ja 

N: Hva var det som gjorde at du tenkte at det kunne være interessant? 

K(44): Det var overskriften. «Du skulle bare teste budsjett – barna ble hekta på sparing». Og 

så tenkte jeg *knipser med fingrene* yes, passer bra. Virker interessant – og det var det jo. Ja. 

N: Ja, mhm, Skal vi se. Syntes du det var en nyttig… Syntes du fikk noe hjelp i teksten eller 

noe sånt? 

K(44): Ja, eller. Det, eller egentlig en påminnelse. For det er jo ting man vet. Eh… Men jeg 

syntes det var veldig nyttig også å lese at de involverte barna mer i feriebudsjettet da. 

Istedenfor at vi voksne passer på budsjettet hele tiden da, ”nei, nå har du brukt opp pengene 

dine, nå får du ikke mer”. Men her så fikk jo barna, så mye penger har du, og det er det. Og 

hva skal du bruke pengene til i ferien. Og da kan jo ungene velge om de vil bruke opp, alt opp 

på en gang, eller om de vil spare pengene fordi de har lyst på noe annet større senere da. Så 

jeg syntes det var utrolig alright eh… At man kan jo fint involvere ungene i budsjettet i ferien 

og. Ja. 

N: Mhm. Hva synes du om måten den er satt opp på da? Med bilder, og tekst, og andre ting 

som skjer på skjermen? 

K(44): Det syntes jeg var litt alright. For hadde bare vært ren tekst, så hadde jeg sovnet. Hehe. 

Selv om innholdet er interessant. 

N: Ja 

K(44): Så, det at det er for eksempel bildet øverst, hvor du ser han og moren og barna sitte der 

sammen, det syntes jeg var alright. Og så er det jo en video, den har jeg ikke sett på da men, 

jeg tenker etterpå at da, når jeg kommer hjem kan jeg godt tenke meg å gå inn og så se på den 

videoen etterpå, for jeg syntes det var veldig interessant.  

N: Mhm 



158 

 

K(44): Så, nei, jeg syntes det var alright. For det gjør det litt lettere å lese da 

N: Mhm 

K(44): Jeg er ikke så glad i sånn massiv skrifter uten bilder, eller luft eller sånt noe da, for 

da… blir det så mye 

N: Ja- 

K(44): Hehe 

N: Da blir det tungvint. 

K(44): Ja 

N: Skal vi se. Hva synes du om bildet da? Fikk du noen følelser av det eller? 

K(44): Ja, jeg følte – det første som slo meg var at, her blir barna involvert. På et eller annet. 

Og det var jo riktig. Så… Bildet sa noe det også. 

N: Om da, om innholdet i teksten? 

K(44): Nei, ikke nødvendigvis. Men, men. Ungene er med. Det er ikke bare bilde av en mor 

eller far. Men det er liksom… Det er noe med de, som det handler om, og det… 

N: Mhm 

K(44): Mhm. Kunne bare hatt en blomst men da, hehe, da hadde det ikke blitt samme effekt 

N: Syntes du det passet? 

K(44): Ja, jeg syntes det passet veldig bra til artikkelen 

N: Mhm 

K(44): Mhm 

N: Og så, skal vi se. Synes du det er en troverdig tekst? 

K(44): Absolutt. Absolutt. Ja, det er virkelig troverdig. 

N: Mhm. Og tenker du, hva tenker du om DNB som publiserer en den type tekst? 

K(44): Det synes jeg er positivt. For det viser at de er opptatt av privatøkonomien også. Til… 

kunder og potensielle kunder. Det synes jeg er veldig bra. 

N: Mhm. 

K(44): Mhm 

N: Ehm… Får du inntrykk av at de bryr jeg litt om kundene sine eller? 

K(44): Absolutt, absolutt. 

N: Ja 

K(44): Mhm 

N: Det er bra. Eh, hva om det ikke hadde vært DNB, om den hadde vært publisert i 

Aftenposten eller VG? Tror du det ville endret måten du leste den på eller inntrykket du fikk? 

K(44): Nei, egentlig ikke. Fordi at det er jo… Jeg synes den her overskriften er interessant 

uansett. Men det er klart, eh… Hvis det er – jeg synes det er veldig viktig, uansett hva jeg 

leser på nettet da, så synes jeg det er veldig viktig å sikkerhets… Skjønner du hva jeg tenker 

på? Det å sjekke sikkerhets… Sannhetsgehalten. At, om det er riktig eller ei. For det er jo 

mange som publiserer mye svada og mener at det er riktig. Hehe. Men når det gjelder budsjett 

og sparing så… Absolutt, jeg hadde lest det selv om at det ikke hadde stått DNB. 

N: Ja 

K(44): Ja 

N: Men hjelper det at det står DNB? 

K(44): Ja, bare det at der er en. Nei… Eller nei. Nei, det kunne fint ha vært KK eller ukeblad 

eller noe sånt. Det hadde egentlig vært ett fett, for jeg synes egentlig at det er interessant det 
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familien her har gjort da. 

N: Ja, nettopp 

K(44): Så det er ikke viktig. Men klart, når jeg ser at det står DNB, så vet jeg automatisk at, ja 

men hallo de tuller jo ikke om økonomi, de tuller jo ikke med sannhet – det her er jo ikke noe 

sånn sannhet da, så ja. 

N: Ja 

K(44): Du skjønner hva jeg mener 

N: Ja, eller. Hva tenkte du på med sannhet? 

 

*Informanten gir et eksempel på at hun har lært barna om kildekritikk* 

 

K(44): Så nei. Det her type tekst – helt glimrende. Det kunne vært hvem som helst som hadde 

skrevet det. Og det er jo, riktig og viktig uansett da så… 

N: Så det er et tema hvor det ikke er så vanskelig å skille på om det er sant eller ikke. Er det 

det? 

K(44): Ja, det er det jeg tenker på. Det er… Budsjett og sparing, det er ikke noe hokus pokus. 

Sånn er det bare. Og så har man forskjellige måter man kan komme dithen på, som man må 

finne ut av selv. 

N: Så, men hvorfor tror du at DNB har laget denne teksten da, eller? 

K(44): Eh… Det kan være mange grunner. Det ene er at jeg tror absolutt at de bryr seg om 

kundene sine.  

N: Mhm 

K(44): Ehm… Og så har det vært mye i media om at det er så mange som lever på 

forbrukslån. 

N: Ja 

K(44): Så jeg tenker at det her, er det sikkert flere gode tanker bak.  

N: Mhm 

K(44): Og det synes jeg er veldig positivt. 

N: Mhm. Og, ditt inntrykk av DNB, hvis du ikke hadde sett denne typen tekster, at det hadde 

vært annerledes tror du? Eller vil en sånn kunne bidra til at du får et mer positivt inntrykk av 

de? 

K(44): Nei, jeg har egentlig bare et godt inntrykk av DNB i utgangspunktet. Så, eh.. Det at det 

kom en sånn – jeg har jo lagt merke til at DNB, for får jeg jo opp i feeden på Facebook. Jeg 

har lagt merke til at de er veldig flinke til å publiserer ting litt oftere. Eh, og jeg synes at det 

bare er et pluss. Jeg synes at det er et pluss for det kan godt være at andre banker gjør det 

også, men de popper ikke opp i feeden i hvert fall. 

N: Nei 

K(44): På samme måte i det hele tatt. Eh, det er ganske stille. Så jeg synes at det… Det er 

alright for det er mange som trenger – også jeg, trenger å få den der hehe, man kan ha ungene 

med på budsjettet.  

N: Ja, ja. 

K(44): Det gjør ingenting. 

N: Og eh… Hva slags type positivt inntrykk gir det deg? Eller, hva tenker du om de da? 

K(44): At de har presentert den? 
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N: Eller, at de… Du får disse her opp på feeden din? 

K(44): Å, jeg synes det er helt okei jeg.  

N: Ja 

J: For innimellom så er det interessant. For ikke sant, man er jo forskjellig spekter i livet, eller 

forskjellig steder i livet. Hva som fenger og hva som ikke fenger, og det… Når det popper opp 

ting som ikke har med meg, som ikke fenger meg, så tenker jeg ikke mer over det. Men så fort 

jeg ser noe som jeg tenker, heeey det er interessant, så stopper jeg opp og leser. 

N: Mhm 

K(44): Så jeg synes det er bra 

N: Ja, og altså, på hvilken måte er det positivt, i forhold til DNB? 

K(44): Eh… Jeg eh… Jeg tenker hehe, kanskje det er naivt da, men jeg tenker at de bryr seg 

om. 

N: Ja. Nettopp. 

K(44): Jeg føler at de bryr seg om, eh… Og klart, det er i en banks interesse at kunder skal ha 

det greit økonomisk. Sånn at man ikke havner i uføre på en eller annen måte. . 

N: Ja 

K(44): Nei, så jeg synes det er positivt at de presenterer forskjellige artikler i ny og ne og… 

For det favner jo alle fra den yngre til den eldre garde, og oss midt i mellom, ikke sant så. 

*Det ble litt dårlig tid for informanten måtte videre, så det ble en rask gjennomgang av neste 

sak. Informanten gikk igjennom Gjensidiges Facebook-side og valgte en ny tekst* 

 

K(44): Her deler de jo ting som ikke har med bank å gjøre, men allikevel bryr seg om. Det er 

jo et pluss. 

*Informanten hadde vanskeligheter med å finne noe hun ville lese, så jeg gikk inn på 

Gjensidiges side for innholdsmarkedsføring «Godt forberedt» 

(www.gjensidige.no/privat/tema/content/skade). Der valgte hun teksten «Se opp for 

lommetyver under julehandelen». Hun leser igjennom teksten. Informanten startet med å 

fortelle om en egen opplevelse hvor familien holdt på å bli ranet* 

 

N: Hvordan synes du denne er i forhold til den andre, med måten den er satt opp på? Er den 

vanskeligere eller lettere å lese eller? 

K(44): Nei, jeg syntes egentlig – for meg hjelper det faktisk at det er litt farge øverst og da. 

N: Ja 

K(44): Faktisk. Her, for ikke sant. Der var det jo liksom den starten med den teksten, eller 

overskriften, så er det jo farge øverst.  

N: Mhm 

K(44): Og det at det er litt pakker og litt sånn dingeldangel hehe i bildet er helt greit. Og så er 

det bilde der. Nei, og så måten det er satt opp på. At det er litt luft i mellom avsnittene og… 

N: Mhm 

*Lyd fra nabo* 

K(44): Nei, jeg syntes at det var veldig greit at de hadde delt opp på den måten de har gjort 

da. At det er litt luft. For ikke sant, hadde teksten blitt trøkket sammen hadde jeg datti av 

http://www.gjensidige.no/privat/tema/content/skade
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lasset ja. Da blir det for mye. 

N: Ja 

K(44): Men luft, det hjelper 

N: Ja. Og hva med de her på siden da? (modulene til høyre) 

K(44): Nei, de har jeg ikke lest før nå hehe. Jeg har bare vfooof: 

N: Hehe ja. 

K(44): Så det blir sikkert sånn når man har lest teksten da. For det har jeg ikke sett før nå 

faktisk, før du spør. For nei… 

N: Nei. De er litt diskret? 

K(44): Ja, men samtidig så er det vel det at… Det er ting liksom man skal lese og ta inn over 

seg da, og bearbeide. Så… Jeg er ikke god på å multitaske. Så, det er vel kanskje det at. Jeg 

får det med meg etterpå. 

N: Ja 

K(44): Jeg vet ikke jeg nødvendigvis… 

N: Nei. Du fokuserte på teksten? 

K(44): Jeg fokuserte rett og slett på teksten jeg. Og så glemte jeg litt – jeg så, registrerte 

bildet, men de der boksene de. Borte. 

N: Mhm.  

K(44): Ja 

N: Eh… Hva tenker du om at Gjensidige lager en sånn tekst som det her da? 

K(44): Jeg synes det er positivt. 

N: Mhm 

K(44): Nen jeg har aldri sett at de har gjort det før, så det er jo første gang. Så nei, jeg synes at 

det er positivt for det er jo... Igjen, det her er jo ting an egentlig vet om. Men det gjør 

ingenting at man en liten sånn reminder, å huske på. Ehm, og så greit med noen tips, noen nye 

tips også. Så, passe på å være oppmerksom. 

N: Mhm. Og hva slags inntrykk gir det av Gjensidige da? 

K(44): Igjen, sånn som med DNB. Jeg synes det er positivt. Eh… At det så stort firma tenker 

utenfor boksen da. 

N: Mhm 

K(44): Mhm, jeg synes det er veldig bra. 

N: I sted så sa du at… På Gjensidige så var det sånn at de hjelper leserne her da. Er det 

samme her? Eller får du noe annerledes- 

K(44): -Ja, men jeg føler jo egentlig det. Jeg ble så overrasket for, i og med at jeg ikke har sett 

at Gjensidige har publisert det før. Jeg synes absolutt at det er positivt. Eh… At det er noe 

annet enn bare sparing og forsikring, at det er… At ikke bare handler om penger – eller jo, på 

en måte så gjør det jo det da, den med lommetyver. Men også de, med de andre artiklene de 

hadde da, sånn som med kor 

N: Ja 

K(44): Hehehe… Bare sånn på siden. Jeg synes det er veldig bra. 

N: Så du synes det er positivt da- 

K(44): Ja. 

*Avslutter intervjuet* 
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Vedlegg 10: Transkripsjon av gruppeintervju (fysioterapeuter) 

 

M= Mann 40 år 

K(28)= Kvinne 28 år 

K(64)= Kvinne 64 år 

N= Intervjuer: Nina Jansen Wiig 

 

Se vedlegg 5 for tekstene som diskuteres i intervjuet. 

 

*Introduksjon og utvelgelse av teksten «Topp ti på kvinners ønskeliste»* 

 

M(40): Ja, det kan være interessant 

K(28): For deg ja 

M(40): Ja for meg 

N: Hva tenker dere når dere ser den her? 

K: Veldig urelevant blide da… 

M(40): Tenkte egentlig Luksusfellen når jeg så det bildet der hehe. 

N: Ja 

K(64): Ja, hun som leder den der… 

K: Mhm 

M(40): Hun er med 

K: Klarer dere å lese det derfra? 

Alle: mhm 

N: Da kan dere bare lese det dere har lyst til egentlig 

K(64): Ja, skal vi kommentere? 

N: Ja, gjerne det 

K(64): Mhm, mer enn fire av ti sier de ofte kjøper dyrere julegaver. Der melder jeg meg på. 

K(28): Ja 

K(64): Aha 

M. Jeg er med. Veldig 

K(64): Dag.. vi se… 

K(28): Datingkupong… 

N: Bare si hvis jeg skal bla mer nedover 

K(64): Ja, du får bla litt 

K(64): Gud, er vi veldig treige her? Vi altså, som ikke sier noe. 

K(64): Wåååååh… Bøker?! 

K(28): Du kan ikke kjøpe det til damen din 

K(64): Nei.  

M(40): Hmmm?! 

K(64): Klær? Smykker? Smykker og armbåndsur. Der har vi ting 

M(40): Sportsutstyr er en… Sportsutstyr den den kjenner jeg igjen. 

K1 og K(64): Mhm 

M(40): Den kjøper jeg titt og ofte 
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K(64): Til henne? 

M(40): Ja ja. Får jeg ta det som et hint eller? 

K1 og K(64): Mhm 

N: Det det var den teksten, eh, hvordan var det å lese teksten? 

K(64): Greit nok hvis du følte at du hadde litt tid til å lese teksten. Mhm. 

N: Ja, hehe. 

K(64): Mhm 

M(40): Jo, si i forhold til lay out eller i forhold til det bare å… 

N: Ja bare tenker det på lay out og måten den er bygget opp på. Hva… Eller kan spørre først, 

hva er det for en tekst det her? Hva slags type tekst er det? 

K(64): Tipstekst  

N: Mhm 

M(40): Det er jo litt det… det virker til å være litt altså info da, altså jeg hadde gått inn bare 

for å få litt ideer på hva jeg kunne kjøpt. 

K1 og K(64): Mhm 

M(40): En sånn type tekst. Ikke for å nødvendigvis bare vite at det er hyggelig med.. 

K(64): Hehehe 

M(40): Så, me.. det kan være A4 er det det? Eller? 

K(64): Mhm 

M(40): Men det på en måte, det vet man at det er. Menne, jeg ville gått inn for å se ka, er det 

noen ideer som jeg kan få her. 

K2 og N: Mhm 

N: Eh… Hvorfor tror du forfatteren har skrevet teksten? 

K(28): De tipsene hun kom med var jo litt sånn her b- altså litt billigere versjoner av… Eller 

hva skal man si? Det var jo sånn… Tur eller dating… Hun vil jo alltid spare penger hun der 

Silje 

N: Hehe 

M(40): Hehe, ja. 

K(64): Tenkte jo på den ferieturen og alt det… 

M (overdøver): Datingkupong med kino, middag og teateret 

K(28): Fotoalbum liksom 

K(64): Ja, ja. 

N: Eh, hvem er det som ehm... Har sponset teksten – eller står bak teksten? 

M(40): (svarer fort): DNB ser det jo ut som 

K(28): Mhm 

K(64): Jaaahh… Hvis det… 

N: Mhm. Var det noe dere tenkte over da dere så teksten? 

M(40): Ja for 

K2 (overdøver): Ja, for tenkte jo at DNB stod bak på en eller annen måte. Og (utydelig) jo i 

DNB, gjorde vi ikke? 

K(28): Jo, mhm 

M(40): Jo, tenker jo at det er en sånn her. Altså det er en økonomisk fremstilling på det så 

det… 

K(28): Ja 
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M(40): Det får det igjen på grunn av logoen til DNB. 

N: Mhm, hva… 

K(64): Men det jeg tenker på når jeg ser den der er også… altså så kjedelig. Kan de ikke til en 

bursdag, eller en… 

M(40): Ka, på på selve selve tipsene? 

K(64): Ja datingkupong… 

M(40): Hehehe 

K(64): Ja gi det heller til en lørdag eller søndag, eller til en bursdag, men ikke til jul. 

M(40): Det kan ha (i munnen på hverandre) Det kan ha noe med alder å gjøre da. At du ikke 

vil gå på kino 

K(28): Hehehe 

K(64): Åh herre… Men det er derfor vi skal… 

M(40): Hehehe 

K(64): Men det gjør jeg. Men dating… det… 

N: Jaaa… Men hva tenker dere om teksten i forhold til at det er DNB som står bak den som 

dere ser? 

M(40): Altså jeg tenker at det like gjerne kan være sånn reklame… en måte for å få folk til å 

gå inn på siden.. eh sånn.. DNB-messige… så det er litt sånn der informativ reklame.  

K(28): Mhm 

M(40): Mer eller mindre. Ehm… Jeg tenkte litt i tråd med de der artiklene som du du sitter og 

tror du leser en artikkel, så til slutt så ser du at det her er en reklame for et eller annet produkt 

som egentlig ser ut til å være et intervju med noen som… 

K1 og K(64): Mhm 

M(40): Litt sånn i den gaten. Ikke så mye, men litt sånn… At det… 

K(64): (utydelig) 

M(40): Ja! 

N: Gjør det noe måten dere leser teksten på, eller hva dere synes om teksten? 

K(28): Ikke akkurat i dette tilfellet 

M(40): Nei…  

K(28): Du blir på en måte ikke lurt inn i noe eller man føler at du på en måte åja… her er det 

bare… ja… Det er jo bare tips. 

M(40): Jeg tenker jo det det er jo litt som du sier ja litt sparsommelig altså det er jo sånn 

here… Jeg tenker litt sånn DNB prøver å fremme en trygghet og tillit i folk ved å på en måte 

så er jo det noe du kan oppnå her. 

K(28): Mhm 

M(40): Fordi at det er sånn litt sånn du sier litt sånn trauste, billige forslag… 

K(64): … mhm 

M(40): Og så kommer de da som eh… som en motpol til alle som vil at du skal bruke mest 

mulig penger så… 

K(28): … Mhm 

M(40): … så gjør de det motsatte egentlig 

N: Mhm 

K(28): Mhm 
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N: Hvaa… Hvis det for eksempel denne hadde vært i VG, hadde det ehmm… Hadde det vært 

bedre, eller hadde det vært mer troverdig, eller mindre troverdig? 

K(28): Enn på Facebook? 

N: Mhm 

K(28): Nei.. 

K1 og M(40): Mindre 

M(40): Ja. 

N: Ja. Så.. 

M(40): Sånn som Facebook blir brukt nå så tenker jeg at ja. Mindre. Enn enn.. hvis det hadde 

stått på VG enn på Facebook. 

N: Hva, hva mente du at det var mindre…? 

M(40): At det er mindre troverdig, det hadde vært mindre troverdig hvis det hadde stått i VG. 

K1 og N: Ja 

K(28): Men det er vel mest fordi at man oppfatter VG som en utroverdig avis 

M(40): ja, og Facebook blir brukt mer nå som en sånn… Folk leser ikke aviser lenger, at du 

bare... du bare leser firene så… 

K(28): ja… kanal… 

K(64): Men hadde stått her for eksempel at klikk her for å la oss ordne ett eller annet 

K(28): (snakker i munnen) 

K(64): Ja så hadde det vært helt forferdelig. Jeg skjønner ikke hvorfor DNB skal stå der i det 

hele tatt 

N: Nei… 

K(64): Tenker jeg… 

K(28): Nei det er vel derfor da holdt jeg på å si… Altså.. 

K(64): Ja, men jeg… 

K(28): At man får en sånn en men åja dette var jo greit. Altså sånn får man litt positiv… sitter 

man igjen med litt positivt inntrykk av DNB istedenfor at… 

K(64): … Nei, det gjør jeg ikke etter spleiseavtalen så 

M(40): Hehehe. Men… Men dette er et forsøk for å få deg over på den andre siden 

K(64): Deeeet uououuu (skeptisk) 

N: Men, tror dere det funker da altså? Sitter dere igjen med et litt bedre inntrykk av DNB? 

K2 (svarer raskt): Nei. 

K(28): Altså jeg bruker jo DNB, så jeg liker DNB men… 

M(40): Ja, jeg med… 

K(64): Nettbanken er suveren, men det er det eneste 

M(40): Jeg med… Jeg jeg sitter i hvert fall ikke igjen med et negativt altså eeehh… Jeg er 

mer… Nei jeg liker bedre sånn type reklame enn denne here aggressive reklamen. 

K(64): Mhm 

K(64): Jeg tenker du må, du sitter jo igjen med noe positivt hvis du er enig i det at vi bruker 

altfor mye på julegaver. Så det er utgangspunktet, for det begynner de teksten med sant. 

N: Mmm. 

K(64): Så er jo det ja så tenker jeg at man stiller seg positiv til den. For jeg tenker ja vi er jo 

det. 

N: Mhm 
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M(40): Mhm 

N: Mhm, men hva med Silje Sandmæl. Ehm er det er det Silje eller DNB som liksom står for 

teksten? Og hvem er det, hvis dere likte teksten eller ikke likte teksten vil dere skylde på på en 

måte? 

K(64): Jo det er Silje som står bak og så er det bare i navn av DNB. Men da kunne hun jo like 

gjerne skrevet sitt eget navn og ikke dratt DNB inn så DNB vil jo oppnå et eller annet her 

K(28): Mhm, hun jobber jo i DNB 

K(64): Joda 

M(40): Jeg tenker jeg tenker jeg tenker DNB altså DNB sitter igjen med som bruker de på en 

måte hennes sitt nå rennommé som en del av det nøkterne delen. 

K(28): Mhm 

M(40): Sånn at DN… jeg tenker at DNB bruker henne hennes bilde er nok veldig bevisst 

nettopp for å få den. Hun hun representerer en sånn nøkternhet i… hos folk. Ja. For da får du 

en større tiltro til DNB som sånn mark… som produkt tenker jeg 

N: Så får dere et bedre inntrykk av Silje Sandmæl etter denne teksten eller er det mest DNB? 

K(28): Jeg tenkte egentlig ikke på henne i det hele tatt når etter jeg begynte å lese 

N: Nei 

M(40): Nei jeg jeg tenker verken mer eller mindre jeg tenker at det er litt sånn i tråd med sånn 

du sa altså det det som typisk henne å ha nøkternhet… 

K(28):Mhm 

M(40): Det er på en måte litt sånn hun fremstår 

N: Mhm 

M(40): Jeg vil ikke virke, altså ikke noe galt i det i det hele tatt 

N: Mhm 

M(40): På en måte bare en bekreftelse på sånn hun er 

N: Mhm. Skal vi se... Var det noe dere ikke likte med den teksten her? 

(Bruker lang tid) 

K(64): Mmm hmhmhh 

M(40): Det er jo litt ehm… 

K(28): Jeg skjønner ikke helt hvorfor de tar med liksom «her er noen tips» og så der er liksom 

statistikk på hva ønsker kvinnen seg til jul men ingen kommentarer på det. Det var jo egentlig 

topp ti ønsk-ønsker 

M(40): … Ja, det tenker jeg på. Du blir litt sånn snytt 

K(28): Mhm 

M(40): For du klikker ikke klikker ikke, jeg hadde klikket på den for å få ideer, men jeg tror 

ikke jeg fikk, hadde fått så mange ideer 

N: Nei… 

K(64): Ja, hvis ikke du kan trykke på noe av de hjulene, kan du det? For å få frem noe hvis det 

skulle være noen tips.  

N: *Prøver* Nei 

M(40): Nei 

K(64): Det er bare prosenter og mhm… 

K(28): Her er det jo bare kategori. Det er jo ikke noe egentlig inspirasjon til noen, utenom de 

dere kanskje daten 



167 

 

K(64): Ja 

M(40): Ja, sånn sett er den jo kanskje litt misvisende Ja egentlig. 

 

*N finner frem nye tekster som de kan se på. De diskuterer hvilken de skal velge og de går for 

huskeregel for brann* 

 

N: Bare ta en titt her. Og hva tenker dere når dere ser den? 

K(28): Ja 

K(64): Ja, hvis det nå skal komme noe vi kan huske så er det jo innafor 

M(40): Ja 

N: Da tar vi en titt 

(De leser) 

N: Skal jeg bla litt nedover? 

K(64): Mhm. Var akkurat det jeg var ute etter. Å få den forklaringen på B.R.A.N.N. ja, for det 

var det de initierte. Hva skal du… Så så må du bla gjennom masse før du kommer til den … 

Det var den B.R. mhm. 

*Informantene leser* 

K(64): Jeg synes den i grunnen var kjempefin! Brann, det er jo snakk om brann og så har du 

likevel det… Bruker du alle de bokstavene, så du kan tenke på… Det er lett å huske og lett å 

tenke litt på 

N: mhm 

M(40): Ja 

K(64): Den synes jeg var helt annerledes enn den andre 

K(28): Ja, her får du jo svar på det de oppgir mot slutten på en måte 

K(64): Nemlig! 

N: Nettopp, mhm… Og hva tenker dere om måten teksten er bygget opp på, layouten og hva 

legger dere merke til og hva liker dere og liker dere mindre? 

K(64): Eeehhh 

M(40): Det det er jo for det første mindre forstyrrelser på siden da. I forhold til den andre 

siden var det mye linker som du kunne 

K(28): Mhm 

K(64): Ja, her får du svar nokså med en gang 

M(40): Men også selve layouten. Sant nå har du disse here kolonnene til du kan bli sendt 

videre for å kjøpe forsikring 

K(64): Mhm 

M(40): På høyresiden, men det er liksom that’s it.  

K(64): Åja 

M(40): Og det er så få av de. Men på den andre siden var det veldig mye flere forstyrrelser i 

selve synsfeltet. 

K(64): Så layouten den var mye bedre. 

K(28): Mhm 

M(40): Den er mye renere 

K(28): Renere.  

N: Mhm. Gjorde det noe at det var noen linker her? 
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K(28): og M(40): Nei 

K(28): Men det er jo litt sånn her. Der kan du jo kjøpe forsikring, sant. 

K(64): Akkurat. Det er derfor også Gjensidige står der er jo med. At den der og er med. Så det 

er en bransje som står bak.  

M(40): Jada. Men det gjør de jo på en måte. Men jeg tenker nå at med en gang du går inn på 

en forsikringsside så er jeg litt sånn forutinntatt. At de gjør det egentlig for å markedsføre seg 

selv og for å få deg til – og det er litt det samme prøve å skape en tillit. Og på en måte at vi er 

her for deg og vi passer på deg og –  

K(28): Vi er opptatt av at det ikke skal bli brann i huset 

M(40): Ja 

N: Mhm 

K(28): Og hvis det blir det så kan du ha forsikring hos oss 

M(40): Ja. Det er liksom by the way 

K(28): Hehehe 

K(64): Det er helst før 

M(40): Helst før 

N: Er de opptatt av dere når de lager en sånn tekst? 

K(64): Ja!  

M(40): Ja, eh… Altså 

K(64): I hvert fall denne 

M(40): Jeg tenker det er litt mer sånn… Jeg er vant til at forsikringsbransjen er mye mer 

aggressiv. Så da tenker jeg dette her er ikke så veldig aggressivt. Det… Selv om det på en 

måte… Linken til å bli kunde der er veeeldig lett. Sikkert maks to tastetrykk så, så er du der. 

Men allikevel så… Så er det det jeg forventer fra forsikringsselskap – så jeg tenker at det ikke 

er så negativt sånn. 

N: Nei, nei, mhm 

M(40): Men den er helt enig… altså den oppfrir overskriften, du får svar på det du –  

K(28): - Ganske fort. 

M(40): Ja. Og så er den spørsmålet kan du benytte deg av huskeregelen om det er bare en, de 

prøver bare å sette sammen en regel på bakgrunn av de bokstavene så… hehe konstruerer de 

det der da. Menne… Men det er jo noe å tenke på, det er jo informativt i forhold til ting du 

kan tenke på når du skal fyre opp da 

K(28): Mhm, mhm 

N: Mhm. Så hvem er det som er avsenderen i den her? 

K(28): Simon i Gjensidige 

K(64): Jeg vil si at det er Gjensidige når det kommer til her på siden 

M(40): Ja. 

N: Du tenkte det var Simon? 

K(28): Ja 

(Snakker over hverandre - utydelig) 

K(28): Men ja, Gjensidige  

M(40): Jeg tenkte… Jeg tenkte Gjensidige 

N: Og, dere tenker Gjensidige? 

M(40): Mhm 
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K(64): Mhm 

N: Mhm 

K(28): Mhm 

N: Ehh… Hadde det vært mer eller mindre troverdig hvis det ikke var en fagperson her? Hvis 

det bare var Gjensidige som presenterte det uten … 

M(40): - Mindre 

N: … Noen Simon. Mindre? 

M(40): Ja, jeg tenker det 

K(28): Jada, det blir jo det 

K(64): Mhm 

N: Mhm 

M(40): Men sånn, han er tømrer og rådgiver, sånn at han er jo en fagperson i forhold til 

bygging ikke i forhold til eh, brann. I prinsippet. Hadde han stått der med full brannbil eeeh, i 

bakgrunnen og… Så kan det hende at det hadde hatt en annen… Men jeg tror ikke det betyr – 

jeg tenker over det egentlig. At han er –  

K(28): Nei 

M(40): – jeg så det nå.  

N: Ja, ja, mhm 

M(40): Jeg tenkte han var fagmann innen brann 

N: Ja. Mhm. Var det noe dere ikke likte med denne teksten 

K(64): Neei… 

N: Får dere –  

K(64): Det er jo i grunnen det som står på siden der har du riktig trykk her mmm… skal 

hjelpe deg. Altså det er jo en…  

M(40): Ja, mhm 

K(64): … for å hanke folk inn, det er ikke bare for å være snille med brann –  

K(28): Nei 

K(64): – det er kom til oss for å bli forsikret. 

N: Mhm 

M(40): Jada 

K(64): Akkurat som DNB 

K(28): Mhm 

M(40): Jada, det er jo litt den samme agendaen som ligger der. 

K(64): Ja 

N: Mhm 

K(64): Hadde ikke det stått der så hadde det jo vært fantastisk 

N: Mhm. Ja. Har dere noen andre tanker på slutten om en eller hvis dere sammenligner de 

eller? Ja. 

K(64): Sammenligner de to… 

N: … De to, ja de to tekstene, eller... 

K(28): Det er vel at denne er bedre holdt jeg på å si altså sånn… 

K(64): Ja. 

M(40): Ja 

K(28): Den gir svar på det den utgir på i overskriften og så ja 
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M(40): Ja 

K(64): Og så får du svar ganske fort 

M(40): Ja 

K(64): Så det var. Den siste var mye tydeligere og klarere og ser vi fra begynnelsen også 

K(28): Mhm 

N: Mhm. Men eh, hvilken tekst tror dere vil påvirke mest inntrykket dere har av enten 

Gjensidige eller DNB da? Eller har dere kanskje ikke noe endret inntrykk av selskapene? 

M(40): Neeei… egentlig ikke 

K(64): Jo! Jeg synes den derre b r a n n med punktum med punktum og sånn mellom. Den var 

skikkelig, ja. Den kan sitte 

K1, M, N: Mhm 

K(64): Og ellers med DNB, hva skal sitte der? Turer og kinoturer og sånne enkle ting? Nei, 

det der satt ikke i det hele tatt. Og ikke fikk du noe mer svar annet enn bare prosentene på 

denne kaken. 

K(28): Nei. 

K(64): Så denne her var – den ga meg noe. 

M(40): Mhm, helt enig. Den var mye mer positiv den Gjensidige enn DNB sin 

K(28): Mhm 

K(64): Mhm 

 

*Avslutter intervjuet* 
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Vedlegg 11: Transkripsjon av intervju mann (59) 

 

M(59) = Mann, 59 år 

N = Intervjuer: Nina Jansen Wiig 

*Introduksjon og utvelgelse av tekst* 

M(59): Det er jo oversiktlig og greit, og begrenset med tekst, og splittet opp i hovedpunkter. 

Eh og egentlig lett å få budskapet ut av teksten det er det. Litt eh, kanskje naiv, altså for oss 

som kjenner til det. 

N: På hvilken måte? 

M(59): Ja, den er nesten forargerligs enkel 

N: Ja 

M(59): Ja. Og, det, den teksten som fremgår her med at prisoppgangen kan frigjøre deg fra å 

være medlåntaker. Ja, det… er jeg enig i, for jeg har jo gjort akkurat det. Jeg er kausjonsit for 

en av mine døtre og så er jeg medlånstaker med en av mine døtre. Eh, men. Eh, dette er jo ting 

som jeg har snakket med dem om. Å gjøre privatlån om til lån i banken i stedet. Men jeg har 

jo heller gitt gave i forbindelse med kjøp. 

N: Mhm 

M(59): Og eh, og det er et faktisk et tilfelle i dag at de færreste unge har nok egenkapital når 

de skal kjøpe seg bolig og da er det jo foreldrene som er de nærmeste til å løse det hvis det er 

et problem å skaffe seg egen bolig. Så, eh, artikkelen er grei den. Jeg synes det. 

N: Ja 

M(59): Lett, lett å forstå. Men som sagt for oss som har vært gjennom problemstillingen og 

har tenkt igjennom disse ulike emnene, så blir det nesten litt for enkelt. 

N: Ja 

M(59): Ja 

N: Hvordan kunne den vært bedre? 

M(59): Jeg tror at for, den er tilpasset mange. For noen kan den virke for enkel, mens for 

mainstream tror jeg at den den er nok oversiktlig til å grave i emne. At… At man kan ta en 

prat med sine barn om at de må bli selvstendig eller klare utfordringen selv. Eh, det som er 

motvirkende det er  jo at de faktisk har strammet enda mer inn på på… mulighet til å oppta 

boligkjøpslån. For en av mine døtre var flink til å… å bruke sparebanken, altså BSU. 

*Forklarer mer om datter og BSU* 

N: Hvordan kunne den ha vært mindre enkel? 

M(59): Nei altså, eh av og til er det jo ikke noe mål å være mindre enkel. Den skal jo kunne 

nå flest mulig. Men da blir det også til at når den blir enkel uten å gi svar på sånn 

detaljspørsmål. Så… så dekker den et stykke på vei, men ikke helt. Og, jeg kunne tenkt meg 

det at den enten hadde pekere eller hadde flere emner knyttet dette hvor den kunne peke 

videre inn i emnet.  

N: Ja, så… 

M(59): Og så være litt mer detaljert informativ hva banken kan stille opp med. Det er mulig at 

man kan klare det gjennom andre artikler på hjemmesiden eller slike ting. Eh, men, hvis man 

skulle finne hele svaret på dette spørsmålet her med eh… barnas mulighet til å så klare seg 
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selv til boligkjøp, så tror jeg man kunne ha bygget den opp med å ha enda flere emner bak i 

tilknytning til den her artikkelen. Sånn at du hadde fått kommet videre fra denne som kanskje 

er en oppfordring til å ta først praten hjemme og så videre i banken.  

N: Mhm, mhm 

M(59): Så… sånn sett tror jeg at den når nok sitt publikum, og burde i hvert fall nå sitt 

publikum.  

N: Ja 

M(59): Og når du tenker på at DNB er en dominerende bank i det norske markedet så er det 

veldig stor andel av den norske befolkningen den er relevant for, når du tenker at 50 prosent 

av de unge får hjelp sant. 

N: Mhm. Hvem er det som er publikummet? 

M: Publikumet vil jeg tro at det er… av kundene, så er det både foreldrene og barna som kan 

være publikum for akkurat denne artikkelen. 

N: Mhm. Og hva slags type tekst er det her? 

M(59): Teksten, hva skal man si. Eh, hvis du leser nøye på den her, så er det jo en… en… et 

forsøk på å informere folk, men også en oppfordring. Altså det er en, er en normativ tekst. Det 

er jo en oppfordring til foreldrene og så stille seg kritisk til eh både kanskje krav fra barna om 

å delta med som kausjonist, medlåntaker eller bidragsyter med privat lån. Fordi at bare det å 

skrive sånn «Å hjelpe barna kan gjøre at du selv må gi glipp på egne drømmer». Sant, så det 

der det oppfatter jeg rett og slett som en anmodning fra banken om at, hør her du må ikke 

bruke for mye av dine egne penger på barna. Du må tenke på deg selv også. Så det er sånn. 

Den har vel et egoistisk islett i akkurat i akkurat den oppfatningen vil jeg tro 

N: Mhm. Er det en informasjonstekst eller artikkel 

M(59): Det er vel begge deler altså. Du kan jo si det sånn at akkurat den setningen der er jo en 

liten pekefinger fra banken til eh meg som forelder, på at du må også prioritere egne 

drømmer. Altså, jeg må ta vare på mine penger og ikke bare gi de til barna, la barna klare seg 

selv. Det andre her er jo også her er jo indirekte. «Prisoppgangen kan frigjøre deg fra å være 

medlåntaker». I det så ligger jo en info til meg å si at hvis jeg var kausjonist for 5 år siden, 

hvilket jeg var, så har det altså steget så mye at nå har man fått en ny takst på boligen som 

gjør… 

*forstyrrelse fra kamera som skrudde seg av, mangler derfor en del hvor han peker DNB ut 

som avsender av teksten, pga. logo og fordi han mener at det er DNBs hjemmeside* 

N: Er det DNB troverdig som avsender her? 

M(59): Ja, jeg ser ikke noe negativt med det. Det som kanskje er noe som går an og så lese ut 

av det er at man istedenfor å gi private lån. La oss si at jeg tar innestående på konto i privatlån 

til mine barn. Så… Så er det jo en direkte oppfordring til å slutte med og heller ha penger 

stående på min konto til lav rente og så kan dem låne ut penger til høyere rente til mine barn. 

N og M(59): *Ler* 

M(59): Hvis du skulle være ansett for å være kynisk 

N: Ja, hva tenker du om det da? 

M(59): Nei såpass klarer jeg å tenke selv, så det verken irriterer meg eller blidgjør meg. Så, så 

jeg er helt nøytral til akkurat det. Ja. 
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N: Mhm. Hvis denne teksten hadde stått på Aftenposten eller noe sånt – hadde den vært mer 

eller mindre troverdig da? 

M(59): Nei, det er godt spørsmål. Eh. Hvis den hadde stått i Aftenposten hadde jeg oppfattet 

den å være like troverdig som å havne på hjemmesiden til DNB. Men, kanskje ikke i alle 

typer tidsskrifter eller aviser. 

N: Så hvis det hadde vært VG? 

M(59): Ja, VG er vel nesten grei nok. Men, det har jo etter hvert fått mer og mer troverdighet i 

VG spør du meg enn man hadde for 20 år siden. For det var det eneste mestselgende 

ukebladet som kom ut hver dag. Så synes jo den har blitt mer og mer seriøs med tiden så jeg 

har ikke noen motforestilling om at den kunne ha vært like troverdig som i Aftenposten for 

eksempel eller på hjemmesiden. 

N: Mhm, mhm. Og eh… 

M(59): Jeg tror at avsenderen kan nok i enkelte tilfeller være av betydning, men når du 

beveger deg i det segmentet der – så har du fått sånn reklameblad hjem i postkassen gratis 

hadde jeg nok vært litt mer skeptisk 

N: Ja, og… Føler du når DNB publiserer denne typen tekster at de bryr seg om leserne sine? 

M(59): Det tror jeg. Altså, jeg tror det ligger et ønske bak at om at man skal gi saklig 

informasjon, det tror jeg. Ja, så det… Ja sånn sett oppfatter jeg DNB og det de selektivt tar inn 

på sine hjemmesider at det er liksom tenkt igjennom på forhånd. Så… Det tror ikke jeg er noe 

negativt som jeg oppfatter i det. 

N: Nei. Hva tror du er hensikten til DNB med å lage en sånn tekst? 

M(59): Nei, jeg har vel den forhåpning av å tenke på å bevisstgjøre lånekunden.  

N: Mhm 

M(59): Det tror jeg 

N: Mhm 

M(59): Og at dette er et så hyppig tilfelle som banken opplever ved at det kommer hver eneste 

dag opp til flere ganger over hele Norge. Eh, barn med foreldre som oppsøker banken, og 

hvor dette er et tema. Og da kan det jo være greit og så flagge litt om emnet på hjemmesiden 

N: Mhm, mhm. 

N: Tror du at DNB har noe vinning i det her 

M(59): Det vet jeg ikke. Det er klart hvis det er flere av kundene i banken lot være å… å stille 

med private lån eller overlot banken å gi 100 prosent av belåningen. Så kunne de ha nytte av 

det. Men samtidig tror jeg at de som private lån egentlig er med på å oppfylle kravet til 

egenkapital 

N: Mhm. Eh… 

M(59): Slik at det faktisk blir… Eller opprettholde en større mulighet for banken til å gi lån. 

Det er flere kunder 

N: Ja 

M(59): Ja. Så jeg tror det er en motsatt effekt i hvert fall enn enn det. 

N: Ja Okei. Men hvis det ikke hadde vært kunder som hadde fått denne på Facebooken sin? 

M(59): ja, jeg tror at den… den er nok den kan være grei å lese og vekker nok interesse hos 

veldig mange. Men det klart at for de som er barnløs, de som ikke har noe penger å bidra med 

og sånne ting… Så, så er den kanskje uinteressant. Ja. 

N: Ja 
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M(59): Jeg tror den kan være god å lese for de som ser på dette som aktuelt tema for dem. Når 

du har rike barn hehe 

N: Hehe. Får du noe endret inntrykk av DNB av å lese teksten? 

M(59): Nei, egentlig ikke noe endret inntrykk, det får jeg ikke. Jeg tror dette føyer seg inn i 

rekken av velmenende artikler om emner som kan være relevant for bankkunder. Ja. 

N: Mhm. Synes du det er positivt at de...? 

M(59): Ja, det synes jeg. Jeg har mer sans for det her emnet for mange andre ting som skrives. 

Altså, så som med mer ukebladorienterte artikler som vi har vært igjennom her (referer til de 

andre innleggene på DNBs Facebook-side) med reportasjer fra idrettskonkurranser hvor jeg 

allerede har sett denne slalåmkonkurransen eller utforkonkurransen, så det er ikke så 

interessant.  

N: Ja. Ja, nettopp. Ja. Og, disse andre tingene – bildene og de andre tingene man kan trykke 

rundt på her, hva synes du om det? La du merke til for eksempel det på siden her? 

M(59): Ja, de her boligene som er til salgs eller noe sånt. Ja, det la jeg merke til. Og de 

bildene her det er jo, ja… De er jo sånn man er vant til å se. Det er ikke så veldig relevant 

men… Altså to, en mor og en datter som sitter i sofaen. Ja. Hyggelig det. Ikke noe mer enn 

det 

N: Nei 

M(59): Det var jo ikke akkurat noen bilder som var så relevant i forhold til artikkelen. Men, 

det er vel det. Legger på noen bilder for å folk til å se. Det er så kjedelig hvis det bare er tekst. 

N: Ja nettopp. Skal vi se. Da kan vi ta en titt på en til tekst. 

 

*Velger ut en ny tekst* 

N: Ehm, hva slags type tekst er dette? 

M(59): I utgangspunktet så er det en en kortversjon av hovedhendelser som skjedde i 2016 

N: Mhm 

M(59): Internasjonalt ikke minst. Eh, det blir vist til brexit altså Storbritannias valg om å gå ut 

av EU. I tillegg er det vist til valget i USA 

N: Mhm 

M(59): Som var sjokkerende for mange. Og så etter at de har skrevet litt om det så går de inn 

på egentlig verdensøkonomien… Og si at hvordan kunne markedene snu så raskt når 

ekspertene forventet det motsatte 

N: Ja 

M(59): Det er det mange som har vist men ikke klart å gi et godt svar på. Eh, fordi at.. man 

hadde jo ikke forutsett at det skulle komme det resultatet det kom i USA på valget… Og 

heller ikke at Storbritannia skulle si nei til den Europeiske Union 

N: Ja. Men, likte du teksten eller? 

M(59): Jaa… Den er jo veldig kort og den samsvarer egentlig med sånn som jeg oppfattet 

situasjonen.  

N: Fikk du noe ut av den? 

M(59): Neeehi, den føyer seg vel inn i rekken av tilsvarende artikler som jeg har lest om 

emnet, eller som jeg har fått med meg fra dag til dag i media, i aviser og på TV. 

N: Mhm 
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M(59): Såå, så i utgangspunktet er det den artikkel som omtaler som sagt hovedhendelene, og 

konkluderer med at at selv om du har hatt sånne store eh sjokkartede opplevelser kunne ha 

veltet mye på verdensøkonomien så skriver han «Til grunn for begge hendelser ligger det fakt 

at verdensøkonomien generelt sett er i bedring». Når det har vært en stabilitet i 

verdensøkonomien som har motvirket sjokkartede opp… eh virkning av de to hendelsene 

N: Ja, bare, syntes du den var lett eller vanskelig? 

M(59): Ja, nei det var… Det var helt kurant altså enkelt og gøy å få tak i budskapet 

N: Mhm, hva hva var det som gjorde at det var enkelt å få tak i budskapet? 

M(59): Nei, fordi at det for det første kjenner jeg godt til begge de to tingene, jeg fulgte veldig 

mye med på brexit og jeg fulgte med på valget i USA. Og… eh, ble jo i likhet med tror jeg 

flertallet overrasket over begge. Eh, men så har man da likevel sett at verdensøkonomien har 

holdt seg relativt stabil til tross for det som ble dommedagsprofetier i forkant? 

N: Mhm. Men var det noe med oppsettet som gjorde at det var enkelt å gripe tak i, eller bare 

fordi du kunne dette her fra før? 

M(59): Oppsettet er jo det at det er jo stort sett en eller to setninger i hvert avsnitt, og og sånn 

sett veldig lett å lese. Og budskapet er jo veldig forenklet. Sant, altså man kunne jo skrive 100 

sider om lett om valget i USA, men her får du tre avsnitt. Eh, og det er jo fordi den er satt i en 

kontekst om at at markedet eh det er det fortsatt en balanse i, eh og så er det eh ender det jo 

med da, hvordan man skal spare smart.  

N: Ja 

M(59): Og etter å ha sagt at og vist til at det er jo usikkerhet, men stabilitet, der er også en 

eh… ja, en oversikt over at man forventer at norske renter vil kunne gi avkastning på 2-2,5 

prosent i 2017, mens eh for den som ønsker en høyere avkastning må man gå over i 

aksjemarkedet 

N: Ja 

M(59): Ja 

N: Og hva synes du om den her avslutning her? 

M(59): Eh, jeg kan si at den… eh, det ligger vel en oppfordring der om å ta kontakt med 

Gjensidiges investeringsrådgivere for å så få en bedre plassering av pengene dine 

N: Mhm 

M(59): Ja 

N: Synes du det høres fornuftig ut? 

M(59): Nei, ikke for meg 

N: Nei? 

M(59): Hehehe. Sikkert for noen så kan det være aktuelt. Og det, det viser jo det at der er hver 

dag eh… Kunder i de ulike finanshusene, om det er Gjensidige eller DNB eller hvem det 

måtte være som kommer for å få råd om plassering av pengene sine, ja. 

N: Synes du det er positivt eller negativt at de… ja, har noe sånne råd og noen greier her? 

M(59): Så lenge det blir med dette, og slippe å så få telefoner hjem på kvelden så går det greit. 

N: Mhm 

M(59): Fordi at da har du litt mer herredømme over det selv. Og kan egentlig velge hvilken 

utgang eh, på denne artikkelen man selv ønsker. 

N: Mhm. Er det positivt at de har disse her modulene? 

M(59): Ja, eh det kan nok være. Med at da får du mer detaljer, les mer om fondssparing og 
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banksparing. Eh, tja… For de som er usikker så kan det sikkert være noe å lese der, men nå 

har ikke jeg gått inn på hver enkelt men kan jo se på… Finn ut mer om fondssparing 

N: Ja 

M(59): og her kan man gå videre og lære om fondssparing og 

N: Ja 

M(59): Et sånn her crash-kurs i fondssparing kanskje 

N: Mhm 

M(59): Eh, nå vet jeg jo litt om hva det består i- 

N: -så da ville du kanskje ikke gått inn på den? 

B Nei, det ville jeg ikke. 

N: Nei. Men, hvem er det som er avsenderen av teksten da? 

M(59): Ja dette var jo faktisk en som var forfattet av en som var ansatt i Gjensidige 

N: Ja 

M(59): Ja, så her var det jo ikke noen tvil om hvem som var avsender 

N: Var det forfatteren eller Gjensidige? 

M(59): Jeg tolker det som Gjensidige 

N: Ja 

M(59): -og at det er når noen er ansatt der så gir en uttrykk for en… for en holdning og et 

budskap fra Gjensidige selv.  

N:Ja 

M(59): Og så står det jo også at han er leder for avdelingen som driver med aktiv forvaltning, 

som er jo plassering av midler. 

N: Mhm, mhm. Ja. Bryr Gjensidige seg om leserne når de lager denne teksten? 

M(59): Eh, det vet jeg ikke. De har nok et håp om, på samme måte som andre oppfordringer 

fra andre finanshus, at folk skal lese dette og få interesse for det produktet som de har selv. 

N: Mhm 

M(59): Så sånn sett er det vel et ledd i en markedsføring på samme måte som vi var igjennom 

med DNB. 

N: Mhm 

M(59): Men eh, eh kanskje enda mer gjennomført akkurat i denne. 

N: Mhm, og hva mener du med gjennomført? 

M(59): Ja, ved at den den gir en avslutning som eh… gjør at du skal klikke deg videre for at 

du skal få lyst til å så… å benytte deg av Gjensidiges rådgivningskompetanse. 

N: Du sier at det kan være markedsføring fra Gjensidige. Eh, er det en eh motsetning at de 

ønsker å informere leseren om det eller… 

M(59): For å si det sånn at den informative delen skal jo pirre nysgjerrigheten. 

N: Mhm 

M(59): Og det å så å få en sånn hurtiginnføring av hvordan verdensøkonomien virker 

N: Mhm 

M(59): Eh men at det finnes måter å gardere seg mot at.. at man blir så påvirket selv. Fordi 

man kan få råd til å takle den usikkerheten.  

N: Mhm 

M(59): Det, sånn kan det oppfattes 

N: Hvordan synes du det her viser kompetansen til Gjensidige? 
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M(59): Eh, de… 

N: – Eller sier det ikke noe om det kanskje? 

M(59): Nei, i begrenset grad, men det er klart at når de griper fatt i sånn store hendelser i 

verdensøkonomien, faktorer som påvirker verdensøkonomien, så viser det at man er orientert. 

N: Mhm 

M(59): Ja, at banken kjenner til vesentlige forhold som kan påvirke hver enkeltes økonomi i 

det vanlige 

N: Mhm, og… får du noe endret inntrykk av Gjensidige av å lese denne saken? 

M(59): Nei, det gjør jeg ikke så… 

 

*Måtte skru på kamera på nytt* 

 

N: Ja nei, om det kunne være noe positivt eller negativt eh påvirkning av inntrykk av 

Gjensidige 

M(59): Nei, det tror jeg ikke. Altså, verken positivt eller negativt. For kundene til Gjensidige, 

så er det jo alltid greit å så kunne orientere seg om de tilbud man har i Gjensidige. Men det er 

jo en hårfin grense mellom det å så nøytralt kunne lese og informativt om eh… artikler. De 

artikler om både økonomi og andre ting, sparemuligheter til det å så, holdt jeg på å si, å bli 

ledet inn i en rådgivningssituasjon. Eh, her er det jo som sagt kan man klikke helt frivillig på 

dette uten å bli aktivt kontaktet. I det siste tilfellet er jeg personlig veldig avvisende altså. 

N: Mhm 

M(59): Jeg liker ikke å bli aktivt kontaktet av noen som skal belære meg om hvordan jeg skal 

spare, i aksjer eller i renter men… Eh, sånn sett har jeg ikke noe negativt om … eller noe 

positivt å si om dette. Det er vel en blitt en naturlig del av hvordan man eh… kommuniserer 

med sine kunder. 

N: Ja, har du noen andre kommentarer til… eh måten de har gjort dette på eller? 

M(59): Eh, nei altså… I likhet med alle andre så liker ikke folk… Så liker heller ikke jeg i 

likhet med andre folk å så lese ting som er for lange. At eh, vi preferer i dag å så få 

lettfattelige artikler. At vi får raskt, eh… begrep om hva de skriver om. Og eh, ikke trenger å 

så kjempe med vanskelige ord og vendinger for å så forstå budskapet.  

N: Mhm 

M(59): Så sånn sett synes jeg det er enkelt å… å lese ut budskapet av den artikkelen, det er 

det. 

N: Ja. Hvilke likte du best av DNB sin og den her? 

M(59): Jeg likte faktisk den DNB best fordi… den var… litt mer nøytral i eh… i 

markedsføringen 

N: Mhm, og, ja hva var det som gjorde at den var mer nøytral? 

M(59): Ja det er fordi at den avsluttet ikke med en liksom oppfordring til å kontakte en 

rådgiver i DNB, med klikk og så videre. Som eh… For at man kunne bare stoppe med å lese 

den. Ferdig, sant. Og så ta diskusjonen på kammerset hjemme med sine barn. Mens den her er 

jo knytt… altså henvendt direkte til meg. Min egen økonomi. Og at eh… her bør man få råd 

om hvordan man skal spare smart, i motsetning til at kanskje hvis man ikke tok kontakt med 

Gjensidige, så var man ikke særlig smart.  

N: Ja 
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M(59): Sant 

N: Mhm 

M(59): Sånn kan det oppfattes. Altså, det kan være en nedvurdering også av kunden hvis man 

skal være veldig kritisk til teksten. 

N: Mhm 

M(59): Ja altså du får bare holde på med det du gjør, men det er ikke særlig smart, så om du 

skal få noe bedre avkastning på pengene dine får du komme til oss for å få hjelp. Så sånn sett 

er det en mer utilslørt eh, oppfordring til å… å be Gjensidige om hjelp enn det DNB gjorde 

for å så få oss til å ta opp emnet om å hjelpe barn inn på boligmarkedet. 

*Avslutter intervjuet* 
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Vedlegg 12: Transkripsjon av gruppeintervju (IT) 

K(28) = Kvinne, 28 år  

M(32) = Mann, 32 år  

M(28) = Mann, 28 år  

N = Intervjuer: Nina Jansen Wiig 

*Informantene finner en tekst som høres interessant ut i felleskap. De velger «Flere kvinner til 

topps i DNB» og leser gjennom teksten.* 

N: Ja. Da kan jeg først starte med å spørre hva slags tekst det her er? 

K(28): Holdt jeg på å si, om det er en artikkel eller -  

Alle: Ler 

M(32): …eller kåseri 

Alle: Ler 

N: Ja, det er det jeg tenker på 

K(28): Ja, hehe. Det er en avisartikkel 

M(32): Mhm 

M(28): Ja, eller en nyhetsartikkel 

N: Mhm. Ooog hvem er det som er avsender… av teksten eller artikkelen? 

M(32): Jeg vil jo anta at det er DNB.  

M(28) og N: Mhm 

M(32): Selv om DNBfeed ikke er den offisielle siden…  

K(28) og M(28): Ler 

N: Mhm 

M(32): Men ja. 

N: Hvordan er det dere ser det?  

K(28): Nettadressen 

M(32): Det er logo 

M(28): Mhm. Logo. 

N: Mhm 

M(32): Den eneste måte å være sikker på er jo å sjekke nedi den derre egenskapssiden. Eller, 

infoen som ofte ligger nede 

N: Mhm? 

*I munnen på hverandre*: 

N: Og du? 

K(28): Jeg ville bare ha sett på adressen oppe så ville jeg ha tenkt ok, da er det…ja. 

M(32): (Utydelig) …tekniske … IP 

N: Ja, var det… 

M(32): Jeg hadde ikke. Jeg hadde ikke automatisk stolt på DNBfeed.  

N: Nei 

M(32): Jeg tror de ville ha brukt sitt eget domene 

N: Okei. Og la la dere merke til med en gang DNB eller tenkte dere over det noe særlig? 
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M(32): Ja, det var jo helt der, det var jo litt derfor det var interessant. Så det er et stort norsk 

selskap som er toneangivende. 

N: Mhm 

K(28): Jeg tenkte ikke på det egentlig før vi var kommet nesten helt ned. Eh. Jeg tenkte 

egentlig det bare var du eh da du var på eh Facebook så tenkte jeg at det var en avisartikkel 

M(28): Mhm. Det tenkte jeg også. 

N: Mhm. Og hva med deg? 

M(28): Eh… Jeg så at det var DNBfeed som var eh linken  

N: Mhm, mhm 

M(32): Og jeg pleier vanligvis å sjekke om det er sånn, om det står sånn «Buzzfeed» eller 

noe, så jeg er jeg av og til litt mer… 

K(28): Hehe 

N: Ja skjønner, men dere tenkte ikke så veldig på det? 

M(28): Neeii..  

N: Nei 

M(28): Nei. Jeg tenkte bare, ja samme som jeg sa i sted. 

N: Mhm. Okei. Eeeh, va syntes dere om den her da, med tanke på utforming, oppsett og 

innhold? 

M(28): Kort, konsist og informativ 

M(32): Mhm 

K(28): Ja, og greit med bilder som skiller og. 

N og M(28): Mhm 

M(32): Ja.  

N: Hvordan var det å lese den? 

M(32): Jeg kunne godt tenkt meg litt mer detaljer. En litt sånn, bakgrunn.  

N: Ja 

M(32): For det kopte litte sånn. Okei. Dette har vi fått til i 2016, dette skal vi gjøre for å jevne 

ut. Og så starter det etter… Det var ikke noe info om hva lederlønningen lå på på toppen eller, 

eh spenn. 

N: Mhm. Var det noe annet dere syntes var spesielt positivt eller noe som var negativt? 

M(28): Det var et veldig fint budskap da. Hehe 

K(28): Hehe 

N: Ja 

K(28): Gøy at de har lagt det ut på kvinnedagen. Hehehe. 

M(28): Ja. 

N: Ja.  

N: Ehm. Hva synes dere om temaet da? Er det passende at DNB som avsender bruker dette 

temaet? 

M(32): De er jo et delvis statlig selskap og har egentlig krav på seg for å ha… ja 40 prosent… 

M(28): Ja… for å ha representasjon eller. Å… Det er jo et allment budskap, eller som de 

fleste står inne for så hvorfor ikke ha det i  

M(32) avbryter: Men de er jo så store. Beklager 

M(28): Hehe, nei nei nei. 
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M(32): Men de er jo så store og profesjonelle og at det er jo en skamløs PR-sak, på hehe for 

eksempel 8. mars.  

N: Mhm 

K(28): Ja, det er jo en.. Altså når jeg begynte å tenke på at det var DNB så tenkte jeg mer sånn 

at det var en PR-sak og at det ikke var en sånn opplysende sak hvis den for eksempel hadde 

stått på en nettavis eller… sånne ting. 

M(32): Mhm 

N: Hadde, hadde den vært mer troverdig om den hadde vært på en nettavis 

M(32): iiiee 

K(28): Det kommer an på hva nettavis.  

M(32): Hehehe 

K(28): Hehe. Men ja hvis den hadde vært på dn.no eller på Aftenposten så ville jeg 

M(32): Den hadde føltes mer troverdig føler jeg. Men. Men, på en annen side er DNB så stor 

at jeg tror ikke de ville ha trikset med tallene, for det er jo så offentlig. Så, men allikevel selv 

selv om i hvert fall jeg sitter med inntrykk av at alt stemme 

K(28): Ja 

M(32): Eller at alt kan stemme. Så sitter jeg igjen med følelsen at det er litte grann ugenuint 

siden det er de selv som rapporterer 

K(28): Ja 

N: Mhm. Ja. Skal vi se. Her er det noe bilder og tekst og litt på siden. Var det noe dere la 

merke til eller, som var lett å lese, eller noe annet dere ville ha klikket på? 

M(32): Jeg så at det var tre andre artikler. Men jeg så ikke hva som stod der, eller jeg husker i 

ikke det nå hvert fall. 

N: Nei 

M(28): Jeg leste bare teksten jeg da 

K(28): Ja, jeg så at det var utpå sidene der. Men liksom, jeg så ikke bort på hva det var. Men 

jeg ville kanskje hvis jeg hadde sittet og lest det selv ville jeg kanskje scrollet meg opp og sett 

igjen på de på siden der for å se åja var det noe mer der jeg kunne lese 

N: Mhm 

M(32): Angående artikkelen. Det der bilde nummer to. Det med hun der som springer blurry 

gjennom et rom. 

K(28): Hehehe 

N: Ja, hehe 

M(32): Det synes jeg er litt sånn. Det er litt studentavis anno 2004. 

K(28): Hehe 

M(28): Hehe 

N: Hvorfor det? 

M(32): Eh, det er litt sånn billig effekt. Eh, altså jeg jeg syntes det var litt rart i en sånn i en 

veldig saklig artikkel da. 

K(28): Men de viser jo liksom at de har travle damer på farten i denne avisen hehe 

M(32): Ååå jaaa. Hehe. Det er akkurat derfor bruker studentavis hehe. 

N: Ja, og hvordan syntes dere de andre bildene virket? 

M(28): Det var litt kjedelig kanskje 
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M(32): Ja 

N: M 

K(28): Jeg syntes det var litt sånn stilig. Jeg syntes det var litt profesjonelt her i DNB liksom 

M(32): Ja. Det ser ut som presentasjonsfoileren våres på jobb 

K(28): Ja hehe litt 

M(32): Hehe 

K(28): Det ser ut som et veldig sånn standard bilde 

N: Sier det noe om innholdet i saken eller om avsender? Bildene? 

K(28): Nei, i hvert fall ikke noe om innholdet 

M(32): Iiiijoo. Det er jo to av de nyeste ansettelsene deres, er det ikke?  

K(28): Nei, det bildet tenkte du på? Eller det store bildet på toppen? 

N: Ja, alle, eller de dere la merke til? 

M: Det store bilde trodde jeg var en del av malen på siden 

K(28): Ja jeg syntes det så ut som en del av headeren 

N: Mhm 

M(32): Ja. Jeg reagerte på at det var en litt stor header. Menne. Hehe 

K(28): Hehe 

N: Var det positivt eller negativt? 

M(32): Negativt 

N: Mm. Hvorfor det? 

M(32): Det tar veldig masse plass. Og det er veldig fint hvis du har en fremside av for 

eksempel av en fotograf eller av den typen som du vil besøke en eller to ganger. Men hvis det 

er en såkalt feed, altså artikler ohg du må se på det bildet der hver eneste dag hehehe i to år 

tror jeg jeg hadde blitt gæren ass.  

N: Ja 

K(28): Jeg tenker at det ikke var så gale det tar jo bare to sekund å bla seg forbi det 

M(32): Men hvis det er en del av artikkelen da er det greit 

N: Jeg tror det er en del av artikkelen… 

M(32): Okei ja 

N: men det vet man jo ikke når man bare klikker innpå. Em, ja. Så, hva synes dere om DNB 

som avsender. Vi var litt innpå det om de er troverdige. Får dere noe endret inntrykk av DNB 

av å lese en sånn artikkel? 

M(32): Nei, egentlig ikke 

M(28): Nei 

K(28): Hehe 

M(32): Det er et positivt budskap, men jeg føler at det er litt sånn skamløst og hehe. Eh. Det 

det blir nøytralisert litt 

M(28): Det er en sånn typisk ting du bare forventer at de skal… 

M(32): …Ja! Dette er jo et minimum av det de burde få til 

N: Mhm 

M(32): Hadde de meldt om at opp 25 prosent fra 2014 eller noe sånt skulle jeg heller high-

fivet de menne… 

K(28): I omsetning? 
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M(32): Nei, i kvinneandel 

K(28): Åja sånn ja hehe 

M(32): Hehe 

N: Dere andre får dere noe inntrykk av DNB? 

M(28): Inntrykket er vel helt det samme som det var for 14 minutter siden 

M(32): Hehehe 

N: Ja 

K(28): Ja, samme her. Vel altså de fleste har vel et sånt, eller hvert fall for min del, sånn godt 

inntrykk av DNB som en stabil bedrift og som en stabil arbeidsgiver og… ja. 

M(32): Eller noe kjeltring… ref offshoringen deres. Ja. Hehehe 

K(28): Hehe 

N: Men, tenker dere at de bryr seg om leserne og kundene sine ved å publisere denne typen 

artikler? 

M(32) og M(28): Nei 

K(28): Hehe nei 

M(32): Det er kun PR, kun PR 

N: Ja 

K(28): Ikke noe sånn spesielt. 

N: Nei. Ja… 

K(28): Tenker at det er mer sånn de bruker for å være synlig i type sånn i sosiale medier at det 

dukker opp artikler av og til som sier litt om DNB og gir litt informasjon.  

N: Mhm 

K(28): Men ikke sånn du får ikke noe sånn bedre eller dårligere inntrykk men det er sånn åja 

det var greit å vite om DNB. Ja. 

N: Ja. Hvorfor tror dere de har publisert den her da? 

M(32): De vil være relevante 

K(28): Ja 

M(28): Ja, relevante 

K(28): Det er jo ja, som sagt har de postet den 8. mars så det er sikkert sånn hva kan vi si om 

oss på kvinnedagen også. Ja, får de litt synlighet og 

N: Så synlighet er en av… 

K(28): Ja 

M(32): Men det er helt på grensen til at det nesten bare er teit 

M(28): Mm.. 

K(28): Nei, synes du? Hehehe 

M(32): Ja, jo mer jeg ser på det. Opp, opp to prosent i ledergruppen synes jeg ikke er sabla 

stor, så det skal ikke så veldig masse til å flippe det opp 

N: Ja. Da kan vi se på en til tekst 

 

*De velger en ny tekst fra Gjensidiges Facebook-side og leser igjennom* 

N: Hva slags type tekst er dette? 

M(28): Eh… skal være… I utgangspunktet så er det jo en beskrivelse av fakta, men fra 

forsikringsselskapets perspektiv. 



184 

 

N: Ja, eller hva oppfatter dere det som? 

M(28): Det er jo litt gøyal informasjon 

K(28): Mhm 

M(28): Men det er jo pakka inn en sånn liten en sånn advarsel gidder dere å slutte å ødelegge 

så å si hehe 

K(28): Ja hehehe. Ja det er mer sånn du skjønner at dette er en sånn uttalelse fra eh fra 

selskapet da 

M(32): Ja mhm 

N: Hvilket selskap? 

M(32): Gjensidige 

K(28): Gjensidige 

N: Mhm. Eh, la dere merke til det med en gang eller? 

M(32): Ja det stod vel i… 

M(28): Ja, jeg leste headeren 

K(28): Ja det stod jo på Facebook-siden (Utydelig) 

N: Mhm 

M(32): Men jeg liker det at de meldte det i headeren så hadde de for hele bransjen og så inne 

så hadde de for bare seg selv 

K(28): Åja, det tenkte ikke jeg på 

M(32): Så 

K(28): Ja sant 200 millioner, men det var forsikringsselskapene. 

M(32) (i munnen på K(28)): 17 millioner eller noe sånt tror jeg 

N og K(28): Mhm 

K(28): Ja, nei det var litt sånn artig artikkel og så kjenner jo seg igjen sant. Sånn som å snuble 

i ledningen på PCen og søle saft i sofaen. 

M(28): Ja, mhm, absolutt absolutt 

M(32): Det fikk meg til å tenke på hva som har den der PCen i sekken min har gjennomgått. 

Jeg sølte et glass med Urge på den en gang, så satte jeg den fra meg hjemme der vi hadde 

maur, og når jeg kom på møte dagen etterpå og satte den fra meg så kom det maur utfra hele 

PCen. Hehehe. Eh, sorry. Heehehe. Så ja. Ja det skjer. 

N: Oi. Oi. *Ler* 

N: Hva hva gjør det da at dere kan gjenkjenne dere i situasjonene? 

M(28): Nei, ladekabel man snubler i for eksempel det er sånn som man tenker at man har 

gjort og. Søle på tastaturet, det som det står der er en klassiker, men det er også noe man på en 

eller annen måte har gjort kanskje med begrenset omfang men ja. 

N: Mhm. Eeeh, gjør det at det blir mer interessant, eller morsomt eller kjedeligere eller? 

M(32): Ja, jo det er jo det er jo et element av gjenkjennelse som gjør at, eh ja jeg begynner i 

hvert fall å tenke på en gang jeg nesten har ødelagt ting eller ehe eventuelt sølt på ting 

K(28): Ja jeg har ødelagt ting 

M(28): Det er jo alltid sånn at når du kan relatere til noe sant så… 

K(28): Ja, søle kaffe i tastaturet på jobben 

M(28): …så vil det være sånn clickbait 

N: Mhm, fordi at man kan relatere til det? 

M(28) og K(28): Ja 

N: Mhm 

M(32): Store beløp og endre sin ulykke og greier… hehe 

K(28): Ja, hehehe 

N: Mhm. Hva… 

K(28): Og så var det jo informativt sånn i form av at de sa det at du måtte ha den og den type 

forsikringen for å… eh for å… altså på en måte sånn pluss-forsikring da for eksempel for å… 
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M(28): Hvilke ting som blir dekket faktisk da sant… 

K(28): Ja. 

N: Var det nyttig å lese 

K(28): Ja 

M(32): Litt gøy. 

K(28): Jeg likte det.  Ja. Det det gjør nok at… altså selv ofte hvis du ødelegger noe hjemme 

sant så så tenker du sånn søren hvor dum jeg er, det skulle jeg ikke ha gjort og så- 

M(28): - og så gjør du ikke noe med det 

K(28): Ja sant, så gjør jeg ikke noe med det. Men når jeg leser en sånn type tekst så er det 

sånn; åja, gud kan jeg få igjen på forsikringen på innboen liksom, hvis jeg søler saft i sofaen, 

eller hvis jeg… ja, knuser mobilskjermen og sånne ting da. At en ikke tenker på at det er 

sånne ting som normalt sett ville bli dekket. 

M(28): Mm 

N: Mhm… Ehm, ja, eh, hvordan vil dere beskrive hva dere sitter igjen med etter teksten? 

M(32): Ehm… Jeg, sitter egentlig igjen med bare noe sånn fun facts som jeg kanskje husker i 

fremtiden. Hehe, ja fun facts.  

N:Mhm  

K(28): Mhm. Og du må ikke plasser krydder oppenfor ovnen. Hehe, eller platetoppen 

M(32): Hehe 

M(28): Vær forsiktig men, ja… 

N: Hva tenker dere om at Gjensidige har publisert denne teksten? 

M(32): Jeg synes det er litt mer stuerent enn DNB sin 

K(28): Ja 

M(32): For her er det ikke noe skryting eller noe. Her er det litt, her er, dette er smellen vi har 

gått på. 

K(28): Mhm 

M(28): Ja 

M(32): Det er jo og en veldig subtil måte å si at de forsvarer forsikringspremiene sine for 

eksempel 

K(28): Mhm. Gjør det noe? 

M(32): Hmm? 

K(28): Gjør det noe? 

M(32): Ja, ja hvert fall for min del så minner det så gir det en påminning på at det, er jo ikke 

gratis for forsikringsselskapene heller å forsikre (utydelig) 

K(28): Mhm, mhm 

N: Er det negativt for Gjensidiges del tenker du? 

M(32): Eeeh.. Nja, nøytralt. Men det teller i deres fordel, fordi at du får forståelse.  

N: Mhm 

K(28): Mhm. Du får liksom inntrykk av hva gjør de på.  

M(32): Ja hehehe 

M(28): Ja 

K(28): Sånne ting 

N: Får dere noe følelse av at de har lyst til å hjelpe leserne? 

K(28): Ja 

M(32): Jeg får følelse av at det er en godlynt artikkel. 

K(28): Mhm 

M(28): Ja 

M(32): For de fremhever jo egentlig uheldige saker for deg der de har oppfylt sin del av 

avtalen 

M(28): Alle vil ha eh… Lavest mulig forsikringsutbetaling. Så, det gjelder jo kunden de 
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arbeider og holder på med sant så… 

N: Er det positivt bare for Gjensidige eller også for kunden? 

M(28): Også for kunden 

K(28): Ja. Jeg tenker at det er positivt det er en positiv sak om Gjensidige, men som vil som gi 

positiv informasjon eller nyttig informasjon til kunden 

M(28): Mhm 

N: Mhm. Ehm, skal vi se… Er det troverdig det her? 

K(28): Ja 

M(28): Ja 

K(28): Jeg tror ikke de lyger om at knust platetopp er.. hehehe 

M(28): Nei så det virker jo ut fra egne erfaring at det er noe som er troverdig 

N: Hvorfor er det troverdig da? 

M(28): Nei… Hvorfor fake dette? 

M(32): Eh, det er jo litt litt tilbake til dette at det er så stort norsk selskap. Du blir jo litt sånn 

påvirket av det 

K(28): Ja, ja, ja, mhm (samtidig) 

M(32): Hadde det vært en sånn stor random amerikansk forsikringsgigant hadde jeg kan vært 

litt sånn tvilende, uten at det egentlig er noen sånn god grunn til det egentlig 

N: Mhm 

K(28): Ja, men også litt det med for eksempel sånn med de kommer her med eksempler fra 

virkeligheten sant. Altså gjennomsnittserstatningen er ca. 4000 så er det sånn, ja det kan en 

tenke seg liksom for en mobil, eh kanskje en brukt mobil vil en få 4000 igjen for eller… 

M(28): Mhm (samtidig) 

M(32): - Men… Men, det som er anekdoten er litt lenger nede er på ingen måte å etterfølge 

for oss 

K(28): Neida, absolutt ikke 

M(32): Menne, jeg kjøper den 

K(28): Ja, jeg og. Hehe 

N: Ehm, synes dere det er et greit tema for Gjensidige å skrive om? 

M(32): Mhm 

M(28): Det er vel midt i kjerneområdet deres 

M(32): Ja 

K(28): Ja. Jeg tenker at det er godt innafor 

N: Mhm 

M(28): Ja, så det… 

N: Hva synes dere om bildet og andre ting å klikke på her? 

M(32): Den er treffsikker hehehe 

M(28): Den er kanskje den mest… mest sånn gjenkjennelige sant. Vin og PC. Eller, kanskje. 

Det kom feil ut 

M(32), K(28), N: *Ler* 

K(28): Men det er sånn du der på det så ååååårgh. 

M(32): Men når de kombinerer det sånn hver eneste dag så hehehe 

K(28): Hehehe 

N: Så… 

K(28): Men bildet var med på at jeg ville lese saken da du leste liksom overskriftene. Og så 

viste du bildet så var det med på å liksom åja gud. At en hadde lyst til å trykke inn på saken. 

N: Mhm: Hva… ja? 

M(32): Men ref. det du snakket om tidligere, jeg tror ikke jeg hadde trykket inn på denne 

siden det er en sånn aggregeringsside den kommer inn fra, Mynewsdesk. 

N: Mhm 
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M(32): For jeg har liksom… 

K(28): Hva da aggregeringsside. Du kommer jo fra Gjensidige 

M(32): Ja 

M(28): Mhm. Kommer fra… 

K(28): Åja Mynewsdesk ja. Ja, sånn ja 

M(28): Så når du liker de så kommer det opp 

K(28): Åja, jeg ville liksom tenkt at det var Gjensidige som hadde lagt den ut. Jeg så faktisk 

ikke på nettadressen 

N: Mhm 

K(28): Ja 

N: Mhm. Så du ville ikke klikket inn fordi at det var Mynewsdesk? 

M(32): Nja. Utelukket fordi at det høres ut som en litt sånn billig nyhetsformidler eller sånn 

nyhetssamler 

N: Mhm 

K(28): Men er det Gjensidige sin side egentlig? 

M(32): Hvis du trykker på om Mynewsdesk 

*De klikker rundt på siden for å finne ut hva Mnewsdesk er* 

M(28): Det er vel en samleside du kan bruke til å publiserer ting med eller sånn… 

K(28): Åja 

N: Ville dere tenkt over at det var Mynewsdesk eller? 

M(28): Nei 

K(28): Nei hehehe. Ikke det. Ville det. 

N: Og, sitter dere igjen med et styrket eller svekket bilde av Gjensidige etter denne teksten? 

Eller ingen av delene? 

M(28): Ingen av delene 

M(32): Jeg synes det var en litt gladsak jeg så. Litt gøy 

K(28): Ja det var en gøy sak 

M(28): Ja, i hvert fall ikke negativt men… 

K(28): Nei. 

N: Mhm 

M(32): I am entertained så det hehe 

K(28): Hehehe. Men fikk jeg mer lyst til å bytte til Gjensidige hvis ikke de hadde det? 

M(32): (Trekker pusten en lenger tid) (ironisk) Nei. 

K(28): Hehehe 

N: Hehe. Nei. Har dere noen andre kommentarer? Eventuelt hvis dere sammenligner litt de to 

tekstene. I lys av det. 

K(28): Denne var jo mer, liksom ja mer underholdende. Og så synes jeg den ga mer verdi da 

til meg som leser. Altså ja da, det er kjekt å lese om at kvinneandelen er gått opp i DNB, men 

det gir ikke meg som DNB-kunde noe sånn. Ja, noe voldsomt nytte da. For denne var jo mer 

nyttig da, i form av at… 

N: Mhm, ja. Var det det du mente med verdi eller hva? 

K(28): Ja, altså i form av at jeg etter denne artikkelen her på Gjensidige kan jo jeg ehm, så vet 

jo jeg for eksempel at okei, at hvis jeg knuser mobilskjermen så kan jeg faktisk søke til 

forsikringsselskapet mitt om det eller… Eh, ja om jeg skulle søle saft i PCen så kan jeg bruke 

innboen til det da, hvis en har den og den type innboen. Men, ja, på den DNB-saken så ga 

ikke det noe nytteverdi på den måten at den ga noe til meg 

M(28): Ingenting. Den ga faktisk ingenting 

N: Nei. Mhm 

M(28): Nær målet om 40 prosent. Ja nei det. Gratulerer (ironisk) 

K(28): Ja, hehe 
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M(32): Hehe 

N: Mhm. Har dere noen andre kommentarer? 

M(32): Nei ikke sånn… 

K(28): Falsk rødfarge på det hehe (hun referer til saften på bildet) 

M(28): 200 millioner på DNB, nei på Gjensidige, nei de norske forsikringsselskapene. Da er 

jo kommentaren min at 200 millioner nesten er forsvinnende lite med tanke på hele den 

norske befolkningen kanskje… 

N: Ja, men da… 

M(32): Jeg har egentlig ikke noe… Eller kan… Jeg la egentlig merke til at dette er veldig tom 

side i forhold til den andre (Gjensidiges).  

N: Mhm 

M(32): Det er ikke noe som tar deg videre noen andre… Denne artikkelen stopper ingen vei 

stakkars 

N: Hva…  

K(28): Litt.. Ja, unnskyld. Hva skulle du si? 

N: Ja, jeg ville bare spørre om hva slags effekt det gir? Hva likte du best? 

M(32): Eeeh. Det var nesten litt rart. 

N: Okei. 

M(32): Men jeg tror det bare er det at jeg har blitt så masse primet oppgjennom til at jeg skal 

få relatert informasjon hvis du ønsker å drive videre. At, det føltes nesten litt sånn snålt å bare 

lese en artikkel 

N: Var det negativt eller positivt? 

M(32): Jeg vil faktisk si at det var litt negativt. Det var litt rart. 

M(28): Jeg vil si at det nesten var litt positivt, for jeg er litt lei av å se så mye på artikkelen. 

Jeg står jo på papiravisens side, så jeg er kanskje et dårlig eksempel i så måte 

M(32): Hehe 

N: Hva var det du skulle si? 

K(28): Jeg skulle egentlig bare si at jeg syntes kanskje det var litt rotete når du så bare akkurat 

her (Gjensidiges artikkel) så er det hele den greien her oppe og så er det alle de greiene her og 

så er det noe her og så er det noe med Gjensidige og noe med den der Newsdesk og så har du 

alle de der knappene og så… Du blir litt sånn puuh… 

M(28): Oppsummering at layout er viktig. 

M(32): hehehe 

K(28): Ja. Egentlig. Mens her igjen ble det liksom litt tomt igjen. 

N: ja. Mhm 

K(28): jeg har ikke noe sånn tanker om at det var positivt eller negativt. 

N: Mhm 

K(28): Hadde de vært lure så hadde de jo lagt reklame der så hadde de fått litt inntekter. 

N: Mhm 

K(28): Ja, hehe 

N: Eh, hvis de hadde gjort det, så hadde det vært negativt eller hadde det vært helt greit? 

K(28): Det kommer jo litt an på hva reklame de hadde. Hvis det var sånn masse reklame for 

klær så var jo kanskje rart… 

M(32): Eller andre artikler med samme emneknagger er jo greit 

K(28): Ja, det hadde vært greit 

N: Mhm, hva om det var en sånn kjøp reiseforsikring 

M(32): En sånn nettavisen utgave 

K(28): Ja, nei, hvis det var Gjensidige-reklame så jeg tenker at det nesten hadde vært greiere 

om det sto en sånn Gjensidige-logo der for eksempel da... i hvert fall… 

N:…hva med sånn kjøp forsikring eller innboforsikring eller? 
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K(28): ja, det kunne jo vært greit da 

K(28) og M(32): *ler* 

K(28): Men nei, det hadde kanskje svekket liksom troverdigheten med artikkelen litt da 

M(32): Men veldig masse koker jo ned tilbake til utføring 

K(28): Hva sa du tilbake til? 

M(32): … til utføring. Klarer du å pulle det av bra så slipper du unna med det meste 

K(28): Ja 

N: Mhm 

 

*avslutter intervjuet* 


