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Sammendrag 

«I grenselandet» er en studie om skjæringspunktet mellom journalistikk og 

innholdsmarkedsføring. Jeg søker svar etter hva innholdsmarkedsføring betyr, hvilken rolle 

det spiller, hvordan det skal tydeliggjøres og hvilke konsekvenser det har for journalistikken 

sett ut i fra norsk empiri og praksis. Dette har jeg søkt svar på med utgangspunkt i både etiske 

og formelle retningslinjer, eksisterende teori og dybdeintervjuer av utvalgte toneangivende 

personer som hver og en representerer et viktig og interessant fagområde. Dette er 

meningsbærere og trendsettere, med viktige roller i medielandskapet, som er med på å 

utforme hvordan grenselandet mellom journalistikk og det som kalles innholdsmarkedsføring 

vil se ut, også i fremtiden. Studien viser at innholdsmarkedsføring forstås ulikt i ulike deler av 

medielandskapet. Det forstås både som en overordnet strategi med fokus på verdiøkende 

innhold til spesifiserte målgrupper, men knyttes også spesifikt opp mot reklame, som ligner 

journalistikk i en redaksjonell kontekst. Utydeliggjøring og fare for forveksling kan sette 

høyere krav til mediekonsumenter, men også gi langsiktige utfordringer i forhold til 

journalistikkens tillit, som vi ikke enda kan se konsekvensene av.  

 

"The borderline" is a study on the intersection between journalism and content marketing. 

What does content marketing mean? Why have content marketing become so popular? How 

should it look? What may be the consequences from a journalistic perspective? This study is 

based on Norwegian studies and practice. I have sought answers studying ethical and formal 

guidelines, existing theory and through in-depth interviews with influential people in today’s 

media markets. These individuals each represent a part in the ecosystem surrounding content 

marketing. This is trend setters, which is part of defining the interface between journalism and 

content marketing, also in the future. The study shows that content marketing can be 

understood differently in different parts of the media. Content marketing is understood both as 

a strategy focusing on value-added content to specific audiences. On the other hand it is 

linked specifically to advertising with similar expressions as journalism published in an 

editorial context. Blurring bounderies and risk of confusion can set higher requirements for 

media consumers, but also provide long-term challenges in relation to journalism and its 

trustworthiness. What may be the consequences?  
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 Innledning  

«Innholdsmarkedsføring», «content marketing», «native advertising», «branded content», 

«sponsored content» er bare noen av begrepene som benyttes ved omtale av grenselandet der 

journalistikk og markedsføring blandes sammen. Det mer enn antyder en påfallende 

begrepsforvirring knyttet til fenomenet. At innholdsmarkedsføring er både kontroversielt og 

omdiskutert kan ytterligere ha tilspisset begrepsforvirringen, fordi ulike aktører vil ønske å 

påvirke både bruk og definisjon av fenomenet. Derfor ønsker jeg å utforske dette 

grenselandet.  

Direkte oversatt betyr content marketing innhold og markedsføring. Imidlertid oppfattes 

innholdsmarkedsføring som et veldig sammensatt, fragmentert og bredt tolket begrep uten de 

store retningsgivende rammene for hva det omfatter eller innebærer. Grenselandet mellom 

hva som regnes som reklame og hva som er uavhengig journalistisk innhold kan til tider 

oppfattes som svært utydelig og kanskje til og med litt tilslørt. Begrepet sett ut i fra en norsk 

sammenheng blusset for alvor opp i 2014 (Dagens Næringsliv, 2014:53), selv om fenomenet i 

seg selv kan vise til et eldre opphav. Ord og utrykk blir brukt om hverandre, og det kan tidvis 

virke som om det verserer både ulike forståelser og misforståelser av ord som kjemper om 

dominans.  

Merkelappen innholdsmarkedsføring settes ofte på innhold produsert av en annonsøravdeling, 

der innholdet ofte har innslag av journalistiske virkemidler. Likevel har hverken forståelsen 

eller plassering utspring fra et unisont mediekor. «Det er en sekkebetegnelse på det meste som 

ligger utenfor den mest vanlige, salgsfremmende reklamen» (Intervju, Harald S. Klungtveit, 

journalist, 31.03.16). Betegnelsen brukes på alt fra blogger, innhold på sosiale medier, 

reklame som benytter såkalte pull-strategier og -struktur, reklame med innhold eller reklame 

som ikke oppfattes som tradisjonell reklame. Det kan tyde på flere ulike trekk og retninger 

innen begrepsforståelsen. Noen saker som omhandler innholdsmarkedsføring har vunnet 

gjennom i Pressens Faglige Utvalg (PFU), mens andre saker er felt1. Det handler om 

virkemidler som benyttes, hvordan disse legges frem, samt problematikken rundt 

tydeliggjøring og skjult reklame. Krysningen av markedsføring og journalistikk innen den 

redaksjonelle sfære bringer også inn juridiske og etiske implikasjoner. Diskusjonen i mediene 

                                                 
1 Blant annet PFU-sak 398/14, PFU-sak 236/15, PFU-sak 351/14 og PFU-sak 311/15 
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har tendert til å dukke opp som reaksjoner på hendelser som utfordrer gamle mønstre, som da 

Dagbladet lanserte sin innholdsmarkedsføringsavdeling i 2014, eller året etter, da VG og 

Aftenposten gjorde det samme (Dagens Næringsliv, 2014:53, Fossbakken, 2015, Jerijervi, 

2015).  

Det kan se ut til at vi ved jevnlig eksponering akklimatiseres, og dermed også tilvendes denne 

forgreningen innen markedsføringsfaget (Broderick & Pickton, 2005:88-93). Diskusjonen er 

ikke lenger like høylytt, sett bort i fra ett og annet tordenskrall som setter nye grenser på 

prøve. For eksempel Sophie Elises blogg-stunt for Norsk Folkehjelp (Isachsen, 2015) eller 

Kristoffer Joners ubetalte utsagn på Facebook som fordrer til bistand av NOAS i samarbeid 

med et reklamebyrå (Newth & Pettersen, 2016). Blir vi lurt? Hva er greit? Vi er fremdeles i 

en tidlig fase. Utviklingen og omfavnelsen av innholdsmarkedsføring må sees i sammenheng 

med den digitale utviklingen og endrede forbrukermønstre som følge av det. Hva er det? 

Hvordan ser det ut? Hvilke konsekvenser kan det ha? 

Digitaliseringen og internett har på kort tid radikalt endret vår tilgang på informasjon og våre 

kommunikasjonsvilkår (Campbell, 2004:5-6). Løsningene både forenkler og kompliserer 

informasjonsformidling. Siden internettets fremvekst på 90-tallet har både mulighetene og 

tilgjengeligheten eksplodert. Internett har redusert avstanden mellom verdensdeler fra mil til 

tastetrykk og gitt oss nesten ubegrenset med boltreplass til å kommunisere med hverandre på. 

Jostein Gripsrud viser til en globalisering av økonomien som gjør forflytning og tilgang på 

både økonomisk og kunnskapsmessig kapital tilgjengelig umiddelbart (2006:268). Nyhetene 

kan strømmes eller leses fra pc, nettbrett eller mobil når det måtte passe deg. Vi produserer og 

konsumerer vanvittige mengder med informasjon hver dag. Ifølge IBM produseres det daglig 

to og en halv kvintillion data bytes daglig og 90 prosent av all data er produsert de to siste 

årene (IBM, 2016). Det er så mye at det er vanskelig å sammenstille det med noe reelt, 

bortsett fra kanskje sandkorn i Sahara. Mulighetene for å kommunisere og dele kunnskap har 

aldri vært bedre. Alle er på nett. Nesten alt er tilgjengelig. Øyeblikkelig. 

Som en naturlig del av digitaliseringen har også kommersielle interesser og nyhetsmedier 

begynt å utforske hvilke muligheter som ligger i disse nye strukturene. Via internett kan man 

være både synlig og tilgjengelig i flere kanaler, likevel er det ikke alle som lykkes. 

Utfordringen består i å kunne balansere innholdet, satse på relevante kanaler og bygge 

nettverk der det er hensiktsmessig. Både avisene og de kommersielle aktørene har måttet 
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tilpasse seg den nye digitale hverdagen, blant annet ved å tilpasse innhold og format. Dette 

har gitt fordeler som å raskt og uavkortet nå frem til sine forbrukere, og å kunne presentere 

budskapet på helt andre måter enn på papir. Det har også utfordret det tradisjonelle konseptet 

innen markedsføring og journalistikk. Forbrukerombudet omtaler denne utviklingen i et av 

forskningsintervjuene i oppgaven og peker på to årsaker som forklarer inntoget av 

innholdsmarkedsføring: 

Det første er at mediebransjen går dårlig. Man trenger finansiering. […] Det andre er at folk 

egentlig er lei av reklame og ikke vil ha vanlig reklame. Annonsørene er interessert i å få 

reklamen sin til å ligne på noe som forbrukerne er interessert i å lese, og som har 

troverdighet. Pressen trenger friske midler og annonsørene vil presentere budskapet sitt på en 

mer troverdig måte enn det vanlig reklame kan gjøre  (Forskningsintervju, Gry Nergård, 

Forbrukerombud, 28.04.16). 

Denne teorien får støtte av flere aktører. Innen markedsføringsfaget refereres det til «ad-

wearout». Dette går ut på at reklame som gjentas, etter hvert mister sin påvirkningskraft og til 

slutt vil forbrukeren ignorere budskapet (Broderick & Pickton, 2005:89). Skal man få 

oppmerksomhet må man altså finne nye og mer fengende alternativer. På samme tid får 

journalistikken kraftig motbør, noe som gir utslag både innen økonomi, teknologi og ideologi 

(Bjerke, 2011:17).  

1.1 Bakgrunn 

På mange måter kan man si at både journalistikk og markedsføring har som primæroppgave å 

formidle et budskap med det formål å trigge konsum, enten av nyheter eller ting og tjenester. 

På samme måte som at markedsaktørene må tilpasse seg det digitale, har også 

forbrukervanene endret seg med den digitale utviklingen. Dette krever ytterligere tilpasning. 

Ikke bare av de tradisjonelle kanalene og innholdet, men i videreutvikling av konsepter, 

underholdning og annet innhold som gir konsumentene en merverdi og som fenger. Vi har 

sett tendensene til utforming av helhetlige medieunivers for å fange oppmerksomhet og 

konsum av innhold i deres digitale kanaler. Det som tidligere var en papiravis har nå et 

digitalt univers som omfatter alt fra egenproduserte TV-kanaler, matoppskrifter, virtuelle 

møteplasser, slanke- og treningsklubber, kommersielle aktørers bidrag og lesernes egne 

interaksjoner gjennom kommentarfelt og deling i sosiale kanaler, i tillegg til tradisjonelle 

nyheter. Alt kokt i sammen til en hybrid av ulike komposisjoner der det tidvis kan være 

vanskelig å tyde en grense mellom nyhetsverdi, underholdning og kommersielt innhold.  
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Som et steg på veien mot å skaffe inntekter for å sikre journalistisk håndverk og håndtere 

kostnadene, eller det inntektsgapet den digitale utviklingen medfører, har man testet ut nye 

metoder som blant annet innholdsmarkedsføring. Det handler i hovedsak, sett ut i fra en norsk 

kontekst, om reklame tuftet på tradisjonelle journalistiske virkemidler, plassert i avisen på lik 

linje med redaksjonelt innhold og ofte med et utseende som kan bidra til å skape forvirring 

rundt innholdets opphav eller produsent. Dette har utfordret vårt syn på hva som er greit og 

ugreit innenfor medielandskapets sfære og skapt sterk splid mellom ulike aktører innen 

mediebransjen og deres interesser. Noen proklamerer journalistikkens fall, andre mener dette 

kan være løsningen på journalistikkens økonomiske problem.  

Høsten 2014 ble innholdsmarkedsføring for alvor introdusert for det norske medielandskapet 

da Dagbladet lanserte at de skulle starte egen innholdsmarkedsføringsavdeling. I den lille 

notisen i Dagens Næringsliv står det beskrevet at avdelingen skal «produsere 

annonsørfinansiert stoff som ligner på redaksjonelt innhold» (Dagens Næringsliv, 2014:53).  

Her til lands var dette hittil et relativt nytt fenomen, spesielt sett i sammenheng med den 

varierende språkdrakten det ble pakket inn i. Ikke minst at det ble plassert inn i våre 

journalistiske tradisjoner. Det fikk en svært blandet mottakelse. Innholdsmarkedsføring ble 

beskrevet av journalist Anders Giæver (2014) som en gjøkunge, mens andre krefter i 

medielandskapet har påstått at det var et naturlig steg videre, slik at den journalistiske 

forretningsmodellen bedre kunne tilpasses de nye strukturene i markedet og samfunnet for 

øvrig (Hellum, 2015). 

Etter annonseringen var det flere av Dagbladets journalister som søkte utfordringer utenfor 

redaksjonen, med ønsket om å skape et produkt som kunne opprettholde et tydelig skille 

mellom kommersielt og journalistisk innhold (Michalsen, 2015). Ledelsens åpne armer til 

innholdsmarkedsføringskonseptet fikk reaksjoner fra flere hold. Klubblederne i både VG og 

Dagbladet advarte mot denne type markedsføring og etterlyste sterkere involvering fra PFU 

for å hindre denne markedsføringstrenden i å slå rot (Dagens Næringsliv, 2014:53). Det ble 

kraftig antydet at denne formen for markedsføring ville sette journalistikkens integritet på 

spill. Det lot ikke til å skremme mediehusene. Året etter opprettet Aftenposten sitt Brand 

Studio og hakk i hæl så VGs Partnerstudios dagens lys (Fossbakken, 2015, Jerijervi, 2015).  

En ny monsterdiskusjon stod på trappene og kommentar- og debattfeltet denne høsten var 

preget av følelser, meninger, synsing og et sammensurium av begreper det var vanskelig å 

skaffe god oversikt over.  
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Bakgrunnen for fremveksten av nye metoder, strategier og virkemidler innen markedsføring, 

samt aksepten for dette innenfor mediehusenes rammer kan forklares gjennom flere 

utviklingstrekk i samfunnet. Dersom vi anerkjenner årsakene Forbrukerombudet peker på, om 

en usikker økonomisk situasjon og at folk ikke lenger ønsker tradisjonell reklame, må 

annonsørene finne nye måter å nå forbrukerne på. Uansett hvordan man vrir og vrenger på 

begrepsforståelsen er det du som leser, lytter eller forbruker, som er målet og kanskje årsaken 

til endringen. Når reklamebehovet reduseres vil det være naturlig for de kommersielle 

interessene å finne nye metoder som virker hensiktsmessig. De siste par årene har man 

utforsket både innhold, utseende, presentasjon og distribusjon. Noe har fungert, annet ikke.  

Den offentlige debatten har gitt tydelige indikasjoner på at det blant mediefolk hersker 

uenighet og tvil om både begrepspolitikk, meningsinnhold og konsekvenser. Det kan vises til 

en differensiert persepsjon. Selv om man diskuterer det samme fenomenet, "snakker man ikke 

samme språk". Her forstås persepsjon ut i fra Tor Bangs forklaring av begrepet:  

Felles forståelse er nødvendig dersom kommunikasjonen skal lykkes. Det må ikke forveksles 

med et ønske om å oppnå konsensus, altså meningslikhet. En vesentlig del av vår tids 

internasjonale konflikter må sies å ha i alle fall en klangbunn av manglende felles persepsjon 

mellom konfliktpartene (Bang, 2006:31). 

 «Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!» står det i Vær Varsom-Plakaten (VVP) 

(Norsk Presseforbund, 2015b). Ord er makt til å definere virkeligheter ut i fra vinkling og 

kontekst. Bang illustrerer dette paradokset med begrepet terrorist, der han forklarer at «en 

terrorist for én er sannsynligvis en frihetskjemper for en annen», sett ut i fra deres 

referanserammer og virkelighetsforståelse (Bang, 2006:32). Ord gir anledning til å male 

bilder og fremstillinger som kan påvirke eller bekrefte en allerede tillært 

virkelighetsforståelse. Journalistikk er i stor grad basert på tillit. Tillit til journalistens 

integritet, og troverdighet i det journalistiske innholdet. Hva skjer når kommersielle aktører 

hermer gjennom fremstilling for å ta del i denne tillitskontrakten? 

Dette er bakgrunnen for at jeg har skrevet denne oppgaven om dette udefinerte grenselandet. 

Jeg søker svar etter hva innholdsmarkedsføring innen journalistiske medier egentlig er, 

hvorfor det kommer, hvordan det ser ut, hvordan det skal tydeliggjøres og hvilke 

konsekvenser det kan ha for journalistikken. 
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1.2 Problemstilling 

De ulike oppfatningene og begrepsforklaringene indikerer en tidlig fase av fenomenet og 

forståelsen av innholdsmarkedsføring og begrepene rundt. Likevel synes et behov for en 

utdypet forståelse av ordet og dets betydning, samt en forståelse av hvorfor man velger å 

innlemme dette i avisen og hvordan det skal tydeliggjøres. Det kan se ut til at 

innholdsmarkedsføring er det eneste norskspråklige begrepet som benyttes i denne 

sammenhengen, og derfor brukers dette i oppgaven til tross for at content marketing benyttes 

desto oftere. Et raskt søk i A-tekst i februar 2017 viser at content marketing har 13062 treff og 

innholdsmarkedsføring bare har 1602 treff.   

For å undersøke fenomenet innholdsmarkedsføring har jeg operasjonalisert min 

problemstilling inn i to hoveddeler. I den første delen undersøkes begrepsforståelse og årsaker 

til fremveksten av innholdsmarkedsføring gjennom: 

Hvordan forstår sentrale aktører i mediebransjen begrepet innholdsmarkedsføring og 

hvordan forklarer de fremveksten av innholdsmarkedsføring? 

I den andre delen undersøkes tydeliggjøring av innholdet, samt hvilke utfordringer og 

konsekvenser som gjør seg gjeldene gjennom problemstillingene: 

Hvordan mener sentrale aktører i mediebransjen innholdsmarkedsføring bør 

tydeliggjøres, og hva mener de er hovedutfordringene i forhold til journalistikken 

dersom tydeliggjøringen ikke er tilstrekkelig? 

Dette er veldig utforskende problemstillinger, som det ikke vil finnes noe fasitsvar på. I den 

første delen tas det derfor forbehold om at betydningen av innholdsmarkedsføring kan endre 

seg etter hvert som fenomenet og språket utvikler seg med tiden. Likevel anses det som nyttig 

å få en dypere forståelse av begrepet innholdsmarkedsføring og dermed også en større innsikt 

i hva dette egentlig handler om med utgangspunkt i tre ulike perspektiver: et etisk perspektiv, 

et journalistisk perspektiv og et kommersielt perspektiv. Disse perspektivene gjenspeiler 

virkeligheten i grenselandet der det kommersielle møter det journalistiske og knyttes opp mot 

etiske utfordringer. Innledningsvis ble både økonomiske -, digitale - og forbrukerstrukturer 

problematisert som årsaker til endringene. Det er derfor interessant å undersøke nærmere hva 

de ulike delene innenfor medielandskapet ser som hovedårsaker til denne utviklingen.  
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I den andre delen legges vekten på tydeliggjøring av innholdsmarkedsføring satt inn i en 

journalistisk sammenheng, og i en norsk kontekst. Hvordan ser innholdsmarkedsføring ut? 

Jeg bruker ordet tydeliggjøring av innholdet fremfor merking fordi jeg ikke ønsker å begrense 

diskusjonen til kun å handle om merkelappen på innholdet, men også synergiene rundt: hvor 

plasseres det, visuelle virkemidler og hvordan innholdet tilpasses form, fasong og forbruker. 

Sammen med gjeldende norsk lovgivning, normsett og praksis vil informantenes innsikt, 

vurderinger og erfaringer bidra til å skissere et bilde på hva som er tydelig. Dette kan videre 

trekkes inn mot utfordringer og konsekvenser i forhold til etiske spørsmål som troverdighet 

og integritet innen journalistikken. For hva er tydelig nok, og hvem setter premissene for 

dette? Som en forlengelse av diskusjonen om tydeliggjøring kan det trekkes linjer til 

konsekvenser innholdsmarkedsføring kan ha for journalistikken. Ulike deler av mediene har 

måttet tilpasses den nye digitale hverdagen. Innholdsmarkedsføring ansees som et resultat av 

dette. Historisk sett kan det virke som et paradoks at markedsføring kan ha noe å si for 

journalistisk integritet og økonomi. Hva er det som gjør at dette vekker så sterke følelser?  

1.3 Avgrensninger 

Studien er avgrenset til å omhandle norske medietradisjoners empiri og praksis, fordi vi har et 

litt annerledes normsett og ulike tradisjoner enn for eksempel i USA. I hovedsak er studien 

begrenset til å omfatte avisbransjen, men andre deler av mediebransjen er inkludert der 

respondentene har kommet med gode poenger eller underbygget problematikk relevant for å 

få bedre innsikt i fenomenet. Det er ikke satt noen begrensninger eller konkrete avgrensninger 

i intervjusituasjonen med intensjon om at assosiasjoner, erfaringer og kunnskap skulle flyte 

relativt fritt, uhemmet og uten større veiledning eller gitte rammer. Oppgaven er begrenset til 

å omfatte begrepet og ordet innholdsmarkedsføring og det trekkes derfor bare inn begreper 

som er hensiktsmessige og relevante i forbindelse med utforsking av denne betegnelsen.  

Innholdsmarkedsføring er i hovedsak et markedsføringsfag med røtter fra USA. Akademisk 

litteratur med et norsk utgangspunkt har foreløpig et mer begrenset omfang. I tillegg til en 

håndfull studier som omtaler innholdsmarkedsføring er det utgitt én bok. Denne ble publisert 

etter at de fleste forskningsintervjuene var avsluttet (Barland, Bang, Krokan & Viken, 2016), 

men har vært et godt verktøy i etterkant. Løsningen på utfordringen av begrenset litteratur har 

vært å snakke med de som jobber med og/eller bruker innholdsmarkedsføring i sin 

arbeidshverdag, for å få innsikt i problemstillingene. Med bakgrunn i det bevisst differensierte 
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utvalget innen medieorganisasjonen har målet vært å dekke en bredde innen medienes 

forståelse av både begrepet og fenomenet.   

1.4 Oppgavens struktur 

I denne oppgaven undersøkes skjæringspunktet i grenselandet mellom journalistikk og 

innholdsmarkedsføring, der trojaneren har utfordret nokså gitte rammer. I det neste kapitlet 

settes de tradisjonelle perspektivene innen markedsføring og journalistikk inn i en moderne 

digital kontekst, som sammen med gjeldende regelverk og normer, utgjør bakteppet for 

forståelsen av innholdsmarkedsføring her til lands. I kapittel 3 redegjøres det for valg av 

eliteintervjuer som metode, utvalg, gjennomføring og analyse.  

Med utgangspunkt i et etisk, journalistisk og kommersielt perspektiv diskuteres 

begrepsproblematikken knyttet til innholdsmarkedsføring i kapittel 4, samt hovedårsakene til 

fremveksten av innholdsmarkedsføring gitt de samme perspektivene.  

I kapittel 5 står tydeliggjøring på agendaen, ut i fra et etisk og journalistisk perspektiv. Først 

utforskes merking, visuelle uttrykk og benevnelser knyttet til tydeliggjøring av det 

kommersielle innholdet. Deretter utforskes utfordringer knyttet til grenselandet og 

konsekvenser utydeliggjøring kan medføre i forhold til journalistikk, sett ut i fra 

mediepraktikernes perspektiver.  

Til slutt, i kapittel 6, oppsummeres de viktigste funnene, samt oppfordring til videre 

forskning. Sist, men ikke minst gis noen frempek knyttet til innholdsmarkedsføring og 

journalistikkens rolle fremover, samt noen tips til videre forskning. 
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 Teoretisk perspektiv og 

begrepsrammeverk 

Innholdsmarkedsføring er satt sammen av to ord: innhold og markedsføring. Tradisjonelt sett 

er journalister gode på å skape innhold, og markedsførere gode på å bygge oppunder 

kommersielt betingede behov. De siste årene har vi sett endringer gjennom digitalisering, 

forbrukervaner, utvikling av markedsføringsmetoder og -strategier, samt nye 

forretningsmodeller innen medieøkonomi.  

I dette kapitlet diskuteres de teoretiske perspektivene som ligger til grunn for studien. I den 

første delen vil jeg se nærmere på tradisjoner innen markedsføring og bakgrunn for utvikling 

av konseptet eller fenomenet innholdsmarkedsføring, samt redegjøre for teori innen 

tilknyttede begreper. Deretter vil jeg redegjøre for den journalistiske tradisjonen, og trekke 

dette opp mot utviklingen i mediestrukturen. Dette vil jeg se i sammenheng med det 

økonomiske livsgrunnlaget, samfunnsoppdraget og legitimitetsforankringen som endres i takt 

med digitaliseringen. I tillegg vil jeg redegjøre for normer, regler og institusjoner som kan 

sies å legge føringer for å ivareta journalistisk troverdighet og integritet, samt hensyn innen 

markedsføring. Dette setter den etiske rammen for forståelsesgrunnlaget i diskusjonen rundt 

innholdsmarkedsføring.  

2.1 Markedsføringsperspektivet 

Markedsføringsbegrepet kan forstås som en forretningsfilosofi, som historisk sett har handlet 

om hensiktsmessige virkemidler (Gaustad & Helgesen, 2002:61). Dette omfatter alt av 

prosesser og strukturer som fordelaktig kan påvirke forbrukere. Det er i utgangspunktet 

kanskje litt lettvint å referere til markedsmiksen som Philip Kotlers 4 P’er et eksempel på; 

produkt, pris, plassering og promotering. Likevel er det verdt å merke seg at disse P’ene i 

senere tid har utviklet seg til også å innebære; mennesker (people), fysiske bevis (physical 

evidence), prosess og produktivitet, der det refereres til evolusjonen innen 

markedsføringsfaget (Kotler & Keller, 2012:48). Endringene viser at markedsføring har en 

svært bred portefølje av oppgaver i stadig endring.  

Annonsesalg er sett på som medienes største inntektskilde (Bang & Solvoll, 2014:39). Det er i 

hovedsak markedsføring innenfor denne kategorien som er relevant i forhold til oppgavens 
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formål og det jeg refererer til som «tradisjonell markedsføring». Reklame defineres av 

Kringkastingsloven som «enhver 

form for markedsføring av en vare, 

tjeneste, sak eller idé mot betaling 

eller annen form for godtgjøring» 

(1992, § 1-1). Så tidlig som på 

midten av 1800-tallet kan det spores 

opp noe som minner om annonser i 

aviser. Begrensede muligheter innen 

trykkekunsten tillot i første omgang annonsering i form av tekst. Ettersom mulighetene ble 

flere, fulgte utførelsen av annonsene etter (Saakvitne & Tørdal, 2011). Gjennom tidene har 

markedsføringen vært påvirket av historiske omstendigheter som den tyske okkupasjonen, 

gjenoppbygging av landet og innføring av nye revolusjonerende produkter som for eksempel 

"sepe".  Økt kjøpekraft og designmuligheter på reklamefronten tiltok, og etter årtusenskiftet 

har annonsemarkedet i stor grad fortonet seg som en kamp om forbrukernes oppmerksomhet. 

Kotler har i tråd med denne evolusjonen videreutviklet definisjonen på markedsføring: 

Marketing is the science and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the 

needs of a target market at a profit. Marketing identifies unfulfilled needs and desires. It 

defines, measures and quantifies the size of the identified market and the profit potential. It 

pinpoints which segments the company is capable of serving best and it designs and promotes 

the appropriate products and services (Kotler, 2016). 

Fremfor å ramse opp P’er beskriver Kotler her markedsføring som en kunstform der man skal 

utforske, lage og levere en verdi som tilfredsstiller behov til et utpekt segment, slik at man 

oppnår et profitabelt resultat. Kotler fremhever kreativitet og innovasjon som viktige faktorer 

for å utvise dyktighet innen markedsføring. Innholdet skal tilpasses den eller de det er tenkt å 

nå. Man skal definere publikumet og lage innhold som passer deres interesser, behov og 

livsverden. Gir innholdet mottakeren en merverdi, vil man kunne oppnå fortjeneste gjennom 

for eksempel økonomi eller lojalitet. Innholdsmarkedsføring kan sies å være en 

videreutvikling innenfor en slik prosess.  

2.1.1 Innholdsmarkedsføring 

Allerede i 1895 lanserte John Deere kundemagasinet The Furrow (Pulizzi, 2012). Intensjonen 

med bladet var å informere, underholde og dele kunnskap innen landbruk. Dersom man 

Annonse for julegave til fattige i Aftenposten 1888. (Saakvitne & Tørdal, 2011). 
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anerkjenner The Furrow som frøet innholdsmarkedsføring eller content marketing har sitt 

utspring fra, vil også USA kunne regnes som landet der fenomenet har sin opprinnelse. Bladet 

er fremdeles i sirkulasjon, men nå med et større fokus på industri og økonomi innen agronomi 

(Gardiner, 2013). Et tidlig norskt eksempel på 

innholdsmarkedsføring kan sies å være 

Aftenpostens fremstilling av påskekrimmen i form 

av romanen Bergenstoget plyndret inat, som kom 

ut i 1923 (Skei, 2017). Fenomenet som går ut på å 

gjøre kommersiell informasjon underholdende, 

informerende eller utvide forbrukerens horisonter i 

gjennom kunnskap, glede og muligheter har ifølge 

Barland eksistert i mer enn 100 år før ordet 

innholdsmarkedsføring ble tatt i bruk (Barland et al., 2016:37). «Grunnlaget for all 

kommunikasjon ligger i selve historien» (Bonvik & Lunde, 2014:14). 

I boken Innholdsmarkedsføring blir begrepet i tittelen beskrevet som et gammelt fagfelt i ny 

drakt. Likevel beskrives det akademiske feltet innen innholdsmarkedsføring som ganske 

ferskt og det trekkes frem karakteristikker av debatten i Norge som preges «av mange store 

ord, skråsikkerhet, nærmest dogmatisk opp mot bestemte måter å gjøre det på, og med uklare 

referanserammer» (Barland et al., 2016:10). Et raskt søk i Oria i mai 2016 på «content 

marketing» gir 74 treff, sett bort i fra boken til Barland et al. og en bacheloroppgave som 

omfatter en litteraturstudie om «content marketing» (Ferraz, Haugberg & Kongtorp, 2015), er 

samtlige av treffene populistisk rettet mot de som ønsker oppmerksomhet og hvordan de skal 

oppnå dette gjennom innholdsmarkedsføring. Et søk på «innholdsmarkedsføring» gir hele ti 

treff, hvorav fire av disse referer til den overnevnte boken. Det gir et stort og godt grunnlag 

for å kunne tilføre den akademiske litteraturen innen fagområdet et ytterligere bidrag.  

Barland et al. har valgt å løse problematikken ved å utforske innholdsmarkedsføring i bred 

forstand. Innholdsmarkedsføring blir gjenkjent som et globalt fenomen, grunnet digitalisering 

og globalisering, men Barland presiserer at de i boken ønsker å utforske begrepet og 

fenomenet innenfor norske rammer. De har videre brukt en ganske utvidet definisjon av 

begrepet: 

Forsiden av Aftenposten 24. mars 1923, med annonsen 

for Bergensbanen plyndret inat. 
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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 (Barland, et al., 2016). 

Dette ligner på og er i større grad hentet fra Joe Pulizzi, en av grunnleggerne til The Content 

Marketing Institute i Ohio, og selvutnevnt utvikler av konseptet content marketing, som 

definerer dette slik: «Innholdsmarkedsføring er en strategisk markedsføringstilnærming som 

fokuserer på å skape og distribuere relevant og verdifullt innhold for å tiltrekke seg og 

engasjere en definert målgruppe - med formål å stimulere til lønnsom kundeadferd» (Pulizzi, 

2013:5 & 2015a, egen oversettelse). 

Begge disse definisjonene legger vekt på at innholdsmarkedsføring nettopp er strategier som 

tilhører markedsføringsfaget. Markedsføringsstrategier har utviklet seg i takt med både 

produkter og egnede måter å tiltrekke forbrukeres oppmerksomhet på. På mange måter kan 

man si at digitaliseringen har bidratt til ytterligere utvikling i faget. Her forstår jeg 

markedsføring ut i fra Kotler og Kellers (2016) begrepsforklaring der markedsføring handler 

om å identifisere og imøtekomme menneskelige og sosiale behov. En kortere og mer forenklet 

definisjon sier at markedsføring «is meeting needs profitably» (Kotler & Keller, 2016). Altså, 

markedsføring er å skape profitt gjennom å identifisere og tilfredsstille behov.  

Barland et al. kaller dette for en markedsføringsmetode og har i tidligere definisjoner brukt 

«markedsførings- og forretningsprosesser» (Barland, 2015), mens i min oversettelse av 

Pulizzi er dette bevisst oversatt med «tilnærming». Dette er fordi det legges ulike forståelser i 

ordene strategi og metode. Med utgangspunkt i Løwendahl & Wenstøps definisjon anses en 

strategi for å være et holistisk kart over langsiktige mål for bedriften (2010:21), mens en 

metode er en planmessig fremgangsmåte for å kunne oppnå det strategien har til hensikt 

(Gripsrud, Olsson & Silkoset, 2010:13). Begge definisjonene legger vekt på at 

markedsføringen er strategisk.  

Hvis man setter det historiske perspektivet innen markedsføring opp mot Pulizzis definisjon, 

kan man tolke innholdsmarkedsføring i større grad som et slags kommunikativt bindeledd 

mellom bedriften og forbrukeren. Dette bindeleddet har ikke som mål å dytte på forbrukeren 

produkter eller tjenester for snarest mulig se resultater på bunnlinjen, men å gi de relevant og 

verdifullt innhold som senere kan bidra til lønnsom adferd av forbrukerne og deres nettverk. 

Det er altså en form for pull-strategi2 med intensjon om å trigge ønsker og behov. Hvordan 

                                                 
2 Se eget avsnitt om push- og pull 
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dette ser ut og hvilke virkemidler som benyttes sier definisjonen ingenting om. Ut i fra dette 

kan man se at en hovedfaktor som skiller innholdsmarkedsføring fra ordinær markedsføring er 

selve innholdet. 

Fra et markedsføringsperspektiv peker Pulizzi (2015a) på at problemet for markedsførere er 

oss forbrukere. Vi har blitt så vant med formene for påvirkning gjennom tradisjonell reklame 

at vi nesten ikke enser den lenger. For eksempel har vi en boks til TVen som tillater oss å ta 

opp favorittprogrammene slik at vi kan spole over reklamen og for øvrig se dem når det 

passer oss - sett at vi ikke strømmer eller bruker en app. For det er ikke lenger sånn at vi bare 

ser på TV. Vi kan strømme og se nett-TV, serier og filmer via både telefon, pc og nettbrett 

hvis vi ønsker det. Reklame i blader eller store plakater i bybildet kan vi fint gå forbi, uten å 

ense hva det reklameres for. Vi har tilpasset oss når vi surfer på nettet, ved å sile bort 

informasjon fra bannere og andre knapper som lover enorme lotterigevinster, og klistret «Nei 

til reklame!»-skilt på postkassen for å unngå unødvendig "støy". «Tanken er at du faktisk har 

noe interessant å formidle, ikke bare et produkt å selge, og at publikum dermed oppsøker deg 

av egen fri vilje - for å få løst en utfordring eller bare bli underholdt» (Bonvik & Lunde, 

2014:15). Pulizzi (2015a) mener at vi, som forbrukere, har gjort denne formen for push-

reklame mindre relevant. Vi har endret vårt forbruksmønster av reklamekonsum. Det kan 

derfor gi sterke indikasjoner på at tradisjonell markedsføring, proklamasjon og slagord ikke 

lenger er nok for å nå forbrukerne. Man har måttet supplere markedsføringsarsenalet ved å 

utvikle nye konsepter, virkemidler og mer tilpassede strategier for å nå frem.  

Her er vi inne på en ny forståelse av både markedet og markedsføringsstrategier. Etter 

industrialiseringens masseproduksjon og kapitalismens fremvekst gikk markedsføring ut på å 

selge flest mulige produkter til alle. Ettersom markedsøkonomien og produktproduksjonen 

utviklet seg, har også markedsføringen utviklet seg og dreid seg mer i retning av forbrukerne 

og deres behov. I følge Peter F. Drucker går endringen ut på å gjøre salg overflødig og «målet 

for markedsføring er å kjenne og forstå kundene så godt at produkt eller tjeneste passer dem 

så bra at de selger seg selv» (1986:49, egen oversettelse). Det mer enn antyder en fornyet 

forståelse og strategi innen markedsføring. Fremfor å prakke på alle og enhver de samme 

produktene, ønsket man i stedet å skape behov. Dette nærmer seg Kotler og Kellers forståelse 

av markedsføring om å imøtekomme forbrukernes behov og ut i fra det oppnå fortjeneste.  
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2.2 Definisjoner og begrepsavklaringer 

Det å kun referere til annonsemarkedet kan være upresist, fordi det innenfor denne delen av 

markedsføringsfaget er flere ulike kategorier. Med utgangspunkt i resultatene fra 

forskningsintervjuene er både «native advertising», «branded content» og «sponsing» nevnt i 

sammenheng med innholdsmarkedsføring. I tillegg er det flere som differensierer kategorier 

gjennom begreper som push- og pull-markedsføring og betalt eller organisk markedsføring. 

Derfor vil det være hensiktsmessig å se nærmere på disse begrepene.   

Branded Content 

Hvis det å studere innholdsmarkedsføring byr på definisjonsproblematikk, kan man sette 

branded content i samme bås. Et forskningsprosjekt fra Oxford Brooks University har 

kommet frem til denne definisjonen: «Branded content is any content that can be associated 

with a brand in the eye of the beholder» (Asmussen, Canter, Butler, & Dr.Michel, 2014). 

Dette kan oppfattes som en svært luftig definisjon med uendelige tolkningsmuligheter, som 

også kan knyttes opp mot en form for merkevarebygging (Helgesen & Gaustad, 2002:61). 

Produktrelatert plassering er og har vært en industri siden radioen startet med kommersielle 

sendinger på 30-tallet. Det er i aller høyeste grad relevant fortsatt.  

Et godt eksempel er programmet 71 grader nord, som flere seere og deltakere forbinder med 

merkelevrandøren Bergans. Det er etter hvert knyttet så sterke relasjoner mellom TV-serien 

og merkevaren at forbrukere nærmest forventer å bli introdusert for en ny kolleksjon i hver 

programsesong. Her kan det trekkes likheter opp mot en pull-strategi. Pulizzi definerer 

branded content som en måte å gjøre produktet eller tjenesten kjent, på en mer underholdende 

måte enn tradisjonell reklame. Pulizzi kaller det en "quick-hit strategy", der målet ikke er å 

bygge relasjoner med forbrukerne (Pulizzi, 2015b).  Dette står i kontrast til 

assosiasjonskonseptet forskningsprosjektet i Oxford Brooks University viser til. Pulizzis 

fortolkning gir inntrykk av at det her i større grad er snakk om en push-strategi hvor formålet 

er å selge mest mulig på kortest mulig tid.  

Til sammenligning og forskjell fra de overnevnte forståelsene er Wikipedias forklaring at 

branded content er en form for annonsering som bruker innholdet som en måte å promotere 

merkevaren på, der det er merkevaren som betaler for innholdsproduksjonen. Wikipedia setter 

branded content i sammenheng med innhold som ofte brukes innenfor det de refererer til som 
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native advertising. Innholdet har da et sammenfallende visuelt uttrykk som content marketing, 

men bruker en annen teknikk (2016). I artikkelen påstås det at at branded content som regel 

ikke ser ut som reklame, men merkevaren likevel i stor grad er tilstedeværende og innholdet 

er ofte merket «sponset». Det kommer ikke frem hva som differensierer content marketing og 

branded content. Så kan man argumentere for at Wikipedia ikke er noen god kilde, men 

fungerer her som et supplement til øvrig teori. I boken Social Media Strategy forklarer 

forfatter Keith Quesenberry at kvalitetsinnhold fra en kommersiell aktør vil kunne trekke 

kunder mot ønsket formål, og han trekker likhetstegn mellom branded content og 

innholdsmarkedsføring (2016:176). Disse uklarhetene om hva branded content er kan tyde på 

en tilsvarende problematikk som ved innholdsmarkedsføring, nemlig at begrepsinnarbeidelsen 

er i en tidlig fase og fremdeles har forståelser som kjemper om dominans. 

Native Advertising 

En direkte oversettelse av denne tittelen vil være innfødt eller opprinnelig annonsering. Det 

kan implisere at man ønsker at annonsen blandes inn i de opprinnelige omgivelsene 

(Dickinson, 2014:26, Barland & Olsen, 2015:23). Skal man trekke denne lignelsen opp mot 

virkeligheten går jegere ofte med kamuflasje for lettere å kunne bevege seg usett i terrenget. 

Det er nettopp her «native» blir utydelig eller kamuflert, om man vil. Mobile enheter har 

mindre skjermer, noe som naturlig begrenser fremvisning av annonser. Løsningen er ofte å 

tilpasse innholdet ved å utforme det slik at det ikke føles som annonsering (Quesenberry, 

2016:178). Barland skriver at forståelsen av native advertising tilsvarer en reklameform, men 

uten at det er noen likhetstegn mellom innholdsmarkedsføring og native advertising 

(2016:44). Det gis ingen nærmere forklaring på hva som skiller de to reklameformene.  

Pulizzi mener de to emnene native advertising og innholdsmarkedsføring er nært beslektet. 

Pulizzi setter så godt som likhetstegn mellom native advertising og hans definisjon på 

innholdsmarkedsføring, altså; distribusjon av godt innhold som fører til lønnsom 

forbrukeradferd. Differansen er plasseringen av innholdet, og native advertising er det samme 

som innholdsmarkedsføring, men plassert på en annen plattform mot betaling (Pulizzi, 2014). 

Setter man puslebrikkene sammen, kan det peke mot at en annonse som ser ut som 

journalistikk med et kommersielt formål, er innholdsmarkedsføring når bedriften selv 

publiserer dette i egne kanaler. Det blir først native advertising når det betales for at innholdet 

distribueres gjennom andre kanaler, som for eksempel nettaviser. 
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Sponsing 

Sponsing er et begrep som ofte nevnes sammen med innholdsmarkedsføring, og er derfor 

relevant for å kunne trekke paralleller mellom begrepsfortolkninger som dukker opp senere i 

oppgaven. Hverken Markedsføringsloven eller de etiske retningslinjene innen journalistikken 

impliserer noen konkret definisjon av sponsing, selv om det omtales. Derimot har 

Kringkastingsloven definert sponsing slik: 

Med sponsing menes ethvert bidrag til produksjon eller sending av program fra en fysisk eller 

juridisk person som selv ikke tilbyr programmet eller er engasjert i produksjonen, med sikte 

på å fremme sponsors navn, varemerke, omdømme, virksomhet, produkt eller tjeneste (1992, 

§ 3-4).  

Det spesifiseres også at sponsor ikke skal ha noen innflytelse på programmets utforming eller 

presentasjon, slik at redaksjonell integritet i det fulle og hele ivaretas. Sett i forhold til 

journalistikk, vil sponsing kunne forstås som et bidrag til produksjon utenfor ordinære 

journalistiske rammer som fremmer et navn, varemerke, omdømme, virksomhet, produkt eller 

tjeneste. Med ordinære journalistiske rammer menes fritt utøvet journalistikk, samt de 

inntekter redaksjonen får gjennom statsstøtte, salgsinntekter og ordinære annonseinntekter. 

Gaustad og Helgesen definerer annonseinntekter som «betalte budskap fra bedrifter, med 

tilbud om varer og tjenester rettet mot forbrukere, næringslivet og offentlige institusjoner, 

fremsatt gjennom massemediene» (2002:74). Definisjonen gir ingen konkrete rammer for hva 

som inngår i forståelsen av ordinært annonsørinnhold. Tor Bang og Mona K. Solvoll støtter 

oppunder denne bredden, men deler annonseinntektene inn i ulike sjangre som utsalg, rubrikk, 

kunngjøringer, innstikk og sponsorer (2014:39).  

I den utstrekning Bang og Solvoll omtaler sponsorinntekter, er dette kun rettet mot TV-

mediet. Likevel er det nå like aktuelt å knytte sponsing opp mot blogger og enkeltpersoner på 

sosiale medier. Enkeltpersoner har gjennom formidling av reiser, hobbyer eller personlig 

innhold oppnådd enorm oppmerksomhet. De største bloggene i Norge kan nå opp mot 

100 000 daglige lesere, og har gjerne mangedoblet dette hva angår sosiale medier som 

Instagram (Kemp, 2016). Det er derfor knyttet stor markedsverdi til de som har mange lesere 

på bloggen eller følgere i sosiale medier. Til forskjell fra journalistikken har ikke bloggsfæren 

noe ideal om å fremstå objektiv i forhold til kommersielle interesser, såfremt de merker 

innleggene som er skrevet på vegne av en aktør.  
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Dytt og dra (Push og pull) 

Tradisjonell markedsføring ansees i denne oppgaven som reklame eller annonsering, basert på 

historisk tradisjonelle virkemidler. Jeg har avgrenset dette til å gjelde annonseringer i 

avismedier. Innenfor annonsering er push- eller pull-metoder ulike former for tilnærming som 

brukes mot forbruker. Push er en metode der man dytter produkter på forbrukerne som de 

ikke nødvendigvis trenger eller synes er interessante (Sander, 2016). Målet er «å kunne 

formidle budskapet til potensielle kunder uten at de har noe ønske eller interesse i å kjøpe 

eller lære mer om produktet» (Garth, 2012, egen oversettelse). Det som kjennetegner push-

annonsering er at tilbyder er en aktiv part i det å gjøre produktet kjent for eksempel gjennom 

«TV-reklame, telefonsalg, stands eller lignende ved å "dytte" produktet foran den potensielle 

kunden» (Parelius, 2014).  Det motsatte er en pull-metode, som går ut på å få kundene selv til 

å etterspørre produktet i butikken (Kotler & Keller, 2012:416). For å få utbytte av pull-

markedsføring «er det avhengig av en interesse for produktet du selger» (Garth, 2012). Et 

eksempel på vellykket pull-strategi kan sies å være Apple, som med sine produkter får 

forbrukere til å vente, mase og stadig sjekke etter nye produktlinjer. Ikke minst står de opptil 

flere dager i kø for en telefon til flere tusen kroner, til tross for at de har en fullt funksjonell 

telefon fra før. Dette er ikke rasjonelt betinget, men følelsesmessig. Apple har med dette klart 

å skape et behov hos forbrukeren, som reelt sett ikke er tilstede.  

Få som fortjent (eller betalt) 

«Poenget er at vi motiveres av innholdet - ikke nødvendigvis kilden» påstår Bonvik og Lunde 

(2014:15), og med det peker de mot at forbrukere i mindre grad skiller på eller opplever 

avsender i budskapet som relevant fordi vi innhenter informasjon fra så mange ulike steder. 

Skillet mellom fortjente eller betalte flater og distribusjon er i større grad viktigere for å 

tilfredsstille bedriftens behov, enn forbrukernes (Bonvik & Lunde, 2014:15). Betalte medier 

sammenstilles med reklame eller annonsering, og fortjente medier sees i større grad som en 

kombinasjon av sosiale medier og PR (Quesenberry, 2016:73). Dersom man skiller mellom 

disse vil bedriften kunne si at betalte medier er de kanalene de legger penger i gjennom 

annonsering, mens fortjente medier oppfattes som deres tilstedeværelse i sosiale medier eller 

tilgang på mediedekning fra uavhengige journalister. I april 2012 åpnet Facebook for 

muligheten til å betale for å dele statusoppdateringer (Nilsen, 2012), og med det ble skillene 

mellom betalt og fortjent mer utydelige. Her kunne man bruke det som opprinnelig var en 

fortjent kanal, der man ble fulgt, likt, delt og kommentert på bakgrunn av hvor interessant 
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forbrukerne fant innholdet, til å kunne spre innholdet ytterligere gjennom ulike 

betalingsmoduler. Denne uskarpe kombinasjonen av betalte og fortjente medier refereres ofte 

til som konvergerende medier (Quesenberry, 2016:73).  

2.3 Et journalistisk perspektiv 

Journalistisk arbeid er i stor grad tuftet på tradisjoner og idealer som har vært i endring 

gjennom historien. Opprinnelsen til ordet journalistikk kommer av det latinske ordet 

diurnalis, som betyr daglig registrering av samhandlinger eller begivenheter (Østlyngen & 

Øvrebø, 2008: 26). Selv om vi her til lands liker å tro at de journalistiske idealene om 

ytringsfrihet og samfunnsoppdrag har lange røtter tilbake i tid, er ikke dette helt riktig. Det 

var ikke mange aviser i Norge før tidlig på 1800-tallet. Årsaken til dette kan mulig forklares 

med at det ikke før i 1814, gjennom § 100 i Grunnloven, ble vedtatt at «Ytringsfrihed bør 

finde Sted». Før dette vedtaket hadde pressesensur satt begrensning for utøvelse av fri, kritisk 

og uavhengig journalistikk. Etter vedtaket blomstret håndverket innen daglig registrering av 

samhandling og begivenheter, og flere av avisene som dukket opp kjenner vi fremdeles. 

Adresseavisen, Drammens Tidende og Ringerikes Blad er eksempler på aviser som har tålt 

tidens tann.  

Det er likevel greit å ha i mente at dette har vært en utvikling i bruddstykker, oppholdt og 

influert av to verdenskriger der fri journalistikk ikke var tillatt. I etterkrigstiden var 

journalistikken partipolitisk, som reflekterer at redaksjonene hadde tydelig politiske verdisyn. 

Journalistikken var da fri, men oftest farget av redaksjonens prinsipielle standpunkt. Først 

utpå 90-tallet ble partipolitisk uavhengighet for avisene viktig. Det indikerer at den frie og 

uavhengige tradisjonen som vi ofte vurderer som "tradisjonell journalistikk", snaut har 30 års 

fotfeste. Hovden på sin side argumenterer i sin studie, som handler om det norske 

journalistiske feltet, at fremveksten av det journalistiske feltet, slik vi kjenner i dag, er en 

prosess som gradvis er etablert over lengre tid og peker helt tilbake til før nasjonalstaten ble 

etablert (2010:7). 

Jeg tar utgangspunkt i at tradisjonell journalistikk regnes som nyhetsjournalistikk, basert på 

historisk tradisjonelle virkemidler. Trine Østlyngen og Turid Øvrebø summerer opp flere 

lærerbøker som handler om hva journalistikk er i fire ord; søke, vurdere, velge og formidle 

(2008:16). De viser til at journalistikk er valg, i form av problemstilling, kilder, sitater, 
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vinkling, presentasjonsform, sjanger, bilder og illustrasjoner. Med andre ord valg av 

virkelighet og fremstilling som i stor grad vil påvirke hvordan vi som lesere oppfatter en 

situasjon eller hendelse. Ofte beskrives journalistikk som et håndverk som krever erfaring og 

praktisk kunnskap (Østlyngen & Øvrebø, 2008:14). Med dette menes at man etter flere år på 

skolebenken og papirer som bekrefter en mastergrad innen journalistikk, ikke nødvendigvis er 

noen god utøvende journalist, til tross for at man gjennom utdannelsesløpet har ervervet god 

teoretisk og akademisk kunnskap innenfor det journalistiske feltet.  

Journalisten er den som vurderer hva som er både viktig og riktig, det kreves i tillegg 

kompetanse innen skriveferdigheter, formuleringer og god fagkunnskap innenfor temaet som 

blir omtalt i artikkelen. Her kan det nevnes at det å være en journalist ikke er en beskyttet 

tittel (Ihlen, 2013, Ottesen 2004). Faget har egne utdannelsesløp, men det er ikke noe krav til 

utdannelse for å kalle seg journalist. Dette betyr i praksis at hvem som helst kan kalle seg 

journalist. Jan Fredrik Hovden viser i sin studie til at journalistikk ofte refereres til som et 

«åpent yrke», likevel problematiserer han at benevnelsen «journalist» er omstridt og peker 

mot journalistiske organisasjoners nærmest kontinuerlige endringer innen medlemskriterier og 

hvilke grupper som får innpass hos dem (2010:5-15). Et eksempel på dette er uenigheten 

knyttet til om man innenfor redaksjonelle magasiner som omtaler mote og interiør eller den 

berømte «sladderpressen», kan regnes som «ekte» journalister. Ikke minst spørsmålet om hva 

som kan regnes som «ekte journalistikk». Med bakgrunn i denne usikkerheten ønsker jeg 

videre å redegjøre for journalistikkens samfunnsoppdrag og hvilken rolle journalistikk spiller 

i dagens samfunn.  

2.4 Journalistikkens samfunnsoppdrag 

Journalistikken har blitt sett på som en av grunnpilarene i samfunnet. Samfunnsoppdraget går 

ut på å være en motvekt til maktstrukturene og utøve fornuftig kritisk journalistikk for å 

oppnå eller opprettholde demokratisk balanse og parlamentarisme. «Det er pressens rett å 

informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold» (VVP; 1.4). En 

journalist skal formidle og selektere informasjon, viktige hendelser og forsøke å komme så 

nær sannheten som mulig. Dette setter krav til verifikasjon, troverdighet og validitet i det som 

blir formidlet. Valg av tema, relevans av kilder, hvordan saken vinkles og språkbruk, påvirker 

hvordan leseren oppfatter en sak eller et tema. Det settes ikke minste krav til både 

kildeutvalget og faktainnholdet i teksten. På et vis kan man si at journalistikk er å "velge 
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virkelighet" fordi de kan velge begivenhet, kilde, vinkling og vektlegging i fremstillingen 

(Fossum & Meyer, 2008:27).  

Norges Presseforbund har formulert pressens oppgaver og ideal i Vær Varsom-plakaten. De 

legger spesielt vekt på at pressen skal informere, oppfordre til debatt og samfunnskritikk, med 

det formål å opprettholde et åpent og fritt demokrati. I Norge er også pressens grunnleggende 

oppgaver definert i Den store offentlige maktutredningen fra 1982: 

 Informasjonsfunksjonen: Mediene skal gi den nødvendige informasjon slik at folk kan ta 

stilling til spørsmål i samfunnet. Mediene skal også gi informasjon fra publikum til politikere, 

offentlig ansatte og folk i ledende stillinger. 

 Kommentarfunksjonen: Fra sitt ideologiske ståsted skal mediene kommentere og analysere 

samfunnsforholdene. 

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

samfunnet. 

 Gruppekommunikasjonsfunksjonen: Mediene skal fremme kommunikasjon innen og mellom 

politiske, faglige og ideelle grupper i samfunnet (gjengitt i NOU 1996:12). 

Disse oppgavene setter journalistene inn i en offentlig rolle som ofte refereres til som en 

samfunnsinstitusjon, vaktbikkje-funksjon eller den fjerde statsmakt. Journalisten skal bidra til 

å balansere maktforholdene i samfunnet, påse at oppgaver og ressursforvaltning utført på 

vegne av samfunnet ikke misbrukes og legge til rette for innsikt og bredde i offentlige 

debatter, i det Jürgen Habermas referer til som «det offentlige rom» (Habermas, 1971:24-26). 

I senere utredninger står oppgavene fremdeles ved lag, men det tas høyde for utviklingen 

mediene har gått gjennom. På regjeringen.no blir det beskrevet at mediene har «vært 

gjenstand for profesjonalisering, men også avideologisering. Journalistikken er blitt mer 

personorientert, og grensene mellom nyhetsformidling og underholdning viskes ut» (NOU, 

1996:12). Det er derfor verdt å merke seg at ordlyden gir rom for fortolkning om at 

oppgavene er et ideal man ønsker at journalistene skal strekke seg etter, heller enn at det 

oppfattes som lovpålagte plikter. Samtidig antydes det en utvikling av journalistikken som 

mer populistisk orientert.  

En offentlig etat står bak offentlig ressursforvaltning innen spesifiserte statlige områder. Disse 

styres ikke av politikere, men følger retningslinjer som er gitt av utøvende, lovgivende og 

dømmende makt. Oppgavene utføres på vegne av oss skattebetalere og samfunnet. I Norge 

utgjør de tre statsmaktene Storting, Regjering og domstol (Stortinget, 2015). Ifølge 

maktfordelingsprinsippet skal disse ideelt sett ha en balansert maktkonstellasjon fordelt på de 
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tre institusjonene. I et demokratisk samfunn kan dette virke selvfølgelig, men dersom makten 

blir misbrukt eller av en annen grunn havner i ubalanse, kan det få betydning for hele 

samfunnet. I ytterste konsekvens kan det føre til totalitære samfunn, diktatur eller krig. I 

denne sammenhengen forstår jeg maktbegrepet ut i fra Max Webers teori om å få egen vilje 

gjennomført innen en sosial relasjon, til tross for eventuell motstand (Wæraas, 2009:303). 

Habermas’ "rom" mellom samfunnet og staten er et godt utgangspunkt for å forstå 

journalistikkens samfunnsoppdrag, sett bort i fra at kravet for å kunne uttale seg ikke lenger er 

legitimert gjennom eiendom. Den offentlige sfære forstås som en arena der privatfolk samles 

til et publikum og kan konfrontere offentlige myndigheter, sette søkelys på aktuell tematikk 

og uttrykke meninger (Habermas, 1971:24-26). Habermas referer altså til offentligheten som 

det sosiale rommet som blir til, når vi som utgjør publikum kommuniserer. Konseptet den 

offentlige sfære inkluderer flere krav til autentisitet, som «fri tilgang, valgfri deltakelse, 

deltakelse utenfor institusjonaliserte roller, generering av opinionen gjennom forsamlinger av 

borgere som deltar i rasjonelle argument, frihet til å uttrykke meninger, og frihet til å 

diskutere saker av staten og kritisere måten statsmakten er organisert» (Rheingold, 1994:284). 

Her skal staten ideelt sett ikke ha noen innvirkning, mens publikum får mulighet til å 

diskutere uenighet og stille øvrigheten til ansvar. Som en bidragsyter til denne diskusjonen 

har avisene og journalistikken spilt en viktig rolle både som en statlig uavhengig part som 

informerer om statlige anliggende, men også som en distribusjonskanal for publikums 

meninger og diskurs.  

I det offentlige rom er journalistenes samfunnsoppdrag å balansere makten på vegne av 

samfunnet. Journalistisk tilstedeværelse skal være både aktivt deltakende og bidra til at flere 

syn kommer til uttrykk, for å skape diskurs i det offentlige rom (VVP, punkt 1.2). Ideelt sett 

er det offentlige rommet en arena for kritisk kulturresonering. Kommunikasjon, forståelse og 

informasjonsformidling er dermed en fundamental del av en demokratisk prosess (Burkart, 

2009:143). Likevel kan tendensene i samfunnet tyde på at medieutviklingen som utspiller seg 

i det offentlige rom styres i henhold til økonomiske markedssynergier og lesernes interesser, 

fremfor idealet om et kritisk søkelys og diskusjon. Sosiale medier har gitt publikum uavkortet 

tilgang til å ytre sine meninger og trenger ikke bistand fra pressen for å dele sine verdisyn. På 

samme måte har pressens oppgaver i større grad blitt avhengige av en trygg finansiell 

struktur, noe som kan føre til at det i større grad skrives om adspredelse og underholdning 
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som publikum foretrekker, fremfor å «informere om det som skjer i samfunnet og avdekke 

kritikkverdige forhold» (VVP, punkt1.4).  

Parallelt med dette er det ytterligere grunn til å stille spørsmål om journalistikken er i stand til 

å oppfylle sin tiltenkte funksjon. Julian Assange fikk gjennom Wikileaks enorm 

oppmerksomhet ved å lekke alarmerende dokumenter fra styresmakter og næringsliv. Brian 

McNair innfører begrepet «The Fifth Estate», en uregjerlig informasjonsflyt av både 

profesjonelle og lekfolk gjennom blogger og sosiale medier. McNair refererer spesielt til 

Wikileaks som gav mediene flere scoop på en måned, enn mediene selv hadde fått til på over 

et tiår (2013:773). Alt dette tatt i betraktning, samt sett i forhold til ressursknapphet og 

journalistikkens fallende inntektsgrunnlag, er det rom for å diskutere yrkets videre 

livsgrunnlag og legitimitet i samfunnet. Ikke minst om de er i stand til å oppfylle sitt 

samfunnsoppdrag i tilstrekkelig grad.  

2.4.1 Legitimitet 

For at journalister skal kunne påberope seg vaktbikkje-oppdraget og kunne utføre det i 

rettmessig forstand, må publikum både forstå og akseptere at de utfører denne 

samfunnsrollen. I det legger jeg at journalisten indirekte har folket som arbeidsgiver. Det er 

nettopp i folkets interesse at journalisten graver frem sannheten, sjekker fakta, utøver 

kildekritikk og setter spørsmålstegn ved sakens opphav og formål. Journalisten skal ikke bare 

snu hver stein på jakt etter sannheten, men også være bevisst på at hver stein har sin egen 

oppfattelse av sannheten. Pressen blir dermed tillagt et grunnleggende ansvar ovenfor 

samfunnet, til tross for at pressens rolle og ansvar har vært og er gjenstand for debatt og er i 

kontinuerlig utvikling (Brurås, 2006: 28-29, Ottesen, 2006:36-37). Helle Sjøvaag omtaler 

ansvarsforholdet pressen har ovenfor borgerne som en samfunnskontrakt, der pressen plikter å 

opplyse og informere om det som har allmenn interesse fritt og uavhengig (2010: 43). Likevel 

har denne funksjonen støtt på utfordringer i form av et frynsete rykte, dårlig økonomi og 

ressursknapphet. Ikke minst stilles det spørsmål vedrørende journalistikkens faktiske 

innvirkning i samfunnet. Det finnes minimalt med empirisk bevisførsel som stadfester 

effekten journalistikk faktisk har, og hvilken rolle funksjonen spiller sett i lys av 

digitaliseringen (Simons et al., 2016:1-2). Simons et al. forklarer bakgrunnen for dette med at 

det å måle «påvirkningskraft» eller «effekt» innen medielandskapet er svært vanskelig og 

sammensatt.  
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Til tross for at "folk flest" vil ha kjendisnytt, og tendensene peker mot at det er lavere 

interesse for nyhetsjournalistikk, fastslår Robert McChesney (2012) at kommende 

generasjoner vil ha journalistisk dekning av det offentlige og næringsliv, fordi det er viktig at 

folk med makt holdes ansvarlig for sine ord og handlinger. Kommentaren til den 

Amerikanske Presidentens rådgiver, Kellyanne Conway, som forklarer at pressesekretær 

Chuck Todd benyttet "alternative fakta" i sin første uttalelse til pressekorpset har satt fyr på 

debatten rundt troverdighet og viktigheten av en fri og uavhengig presse (NBC News, 2017). 

Troverdigheten knyttes her opp til tillit og hvorvidt man har tillit til den som forteller, og det 

som blir skrevet eller fortalt. Også i forbindelse med Wikileaks var Assange avhengig av 

pressens distribusjonsnettverk og kunnskap for å bearbeide og spore opp sakene slik at 

informasjonen ble allment tilgjengelig og forståelig. Jim Macnamara knytter journalistikkens 

samfunnsrolle tett opp mot demokratiet og dets funksjoner (2014:28). Det er dermed mange 

gode argumenter for at det journalistiske samfunnsoppdraget kan synes å være en så 

fundamental del av den offentlige sfære og demokratiets funksjon, at den journalistiske rollen 

kan forsvares, til tross for en eventuell fallende interesse blant lesere. Det kan argumenteres 

for at samfunnskontrakten og samfunnsrollen har endret seg som følge av digitaliseringen og 

nå i større grad enn tidligere går ut på å sile informasjon, sjekke fakta og gjøre informasjonen 

forståelig og tilgjengelig. McNair peker på at Wikileaks i det store og hele er et samarbeid 

mellom en etablert journaliststand og en voksende informasjonshåndtering uten konformitet 

(2013:774). Det journalistiske samfunnsoppdraget og journalistens funksjon kan derfor i seg 

selv synes å være god nok grunn til å gi journalistikken legitimitet. 

2.5 Change or die! 

Digitaliseringen har utvilsomt bidratt til store fordeler hva gjelder informasjonsflyt. For 

eksempel å kunne meddele nyheter raskt, oppdatere nyhetene mens de faktisk skjer med både 

bilde, tekst og video, samt å knytte artikler opp mot sosiale medier for ytterligere synlighet og 

distribusjon. Samtidig har mediene 

fått kjenne utfordringene knyttet til 

endringene i markedet. Færre kjøper 

avis på papir, og nettavisenes 

betalingsmurer er fremdeles under utvikling. Til nå har man ikke funnet tilfredsstillende 

inntjeningsmuligheter på nett. Journalistikk er ikke gratis og produksjon av godt profesjonelt 

“It is not the strongest (of the species) that survives, 

but rather, that which is most adaptable to change.” 
Påstått sitat fra Charles Darwin 
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journalistisk håndverk er en dyr affære. Uten en god forretningsmodell har dette vist seg svært 

utfordrende. Teknologi har gjort det mulig å både produsere og distribuere medieinnhold til 

en lavere kostnad enn tidligere (Doyle, 2016:36), men lavere produksjonskost har også gitt 

grobunn for flere annonsedistributører som Google, Amazon og Facebook. Gillian Doyle 

(2016) påpeker at verdien i medieinnhold er knyttet opp til ikke-fysiske forhold som kulturell 

kapital. Derfor er det ikke knapphet av innholdet som er problemet, men heller mengdene av 

det. På en måte kan man si at gratisformidling har tatt kvelertak på journalistikken og at det 

har gått en slags inflasjon i journalistisk nyhetsverdi. Den digitale transformasjonen har gitt 

endrede økonomiske rammebetingelser for mediene, deres innhold og utøvelse (Barland et al., 

2014:4).  

Papiravisens opplag synker, samtidig som avisenes digitale plattformer stadig får en større 

andel lesere (NTB, 2016b). I følge statistikken i Norsk Mediebarometer er andelen av 

befolkningen som leser avis halvert fra 1991 til 2015 (SSB, 2016). Dette kan indikere en 

redusert interesse for nyhetsjournalistikk, eller at leserne finner informasjonen andre steder. 

Siden 2013 har lesertallene på nett vist minimale svigninger i begger retninger (Medienorge, 

2017). Denne utviklingen har fått både Mediebedriftenes Landsforening (NTB, 2016b), 

redaktører som Gunnar Stavrum (2015), BI-forsker Erik Wilberg (Johansen, 2012) med flere 

til å diagnostisere papiravisen med begrenset levetid. Dagbladets annonsering i januar 2017 

med nyheten om at de åpner for å legge ned papiravisen i løpet av de to neste årene 

(Johannessen & Husby), gir spådommene ekstra tyngde. Utfordringene gjelder også 

mediebedriftene for øvrig, og Wilberg konstaterer at man trenger en radikal omstilling 

(Johansen, 2016).  

«Omstilling» er gjerne forbundet med smertelige prosesser som kutt, harde prioriteringer og 

nedskjæringer. Omstillingen som følge av digitaliseringen har gått hardt ut over journalister 

og mediene for øvrig, og samtlige store aviser som VG, Aftenposten, DN og Dagbladet med 

flere har redusert staben. I 2015 mistet Norsk Journalistlag 283 medlemmer, mens i 2016 

viser er medlemsskapet redusert med ytterligere 196 medlemmer, og mye kan tyde på at tallet 

ikke blir nevneverdig mindre nest år (Brække, 2016, Tretterud, 2017). Inntoget av nye digitale 

plattformer har fått skylden for journalistikkens manglende inntekter (Ashraf, Korsvold & 

Nordby, 2014). Derfor har det vært essensielt å forsøke å finne nye inntekter for å sikre 

fremtiden i et digitalt miljø.  
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Da avisen ble digitalisert ble dette innledningsvis driftet gjennom reklameinntekter, men det i 

seg selv har ikke vært nok til å dekke kostnadene. De siste årene har man utforsket 

mulighetene for betalingsmurer gjennom nettavisene, ved blant annet en kombinasjon av 

gratis tilgjengelig stoff, stykkpris og abonnement. I forhold til resten av verden er 

betalingsviljen for digitale avisprodukter klart større her til lands (NTB, 2016a). Likevel har 

man ikke klart å etablere en tilfredsstillende inntjeningsmodell for journalistikken. Dette er 

problematisk av flere grunner. Det koster å utvikle digitale tjenester som drifter og 

videreutvikler avisproduktet på nett. Utviklingen har gått i den retning at avisene ikke bare 

lager avis, men utvider det digitale miljøet ved også å produsere TV, podcaster og annet 

innhold. Samtidig tilspisser konkurransen seg ved at TV-kanaler produserer journalistikk, 

radioprogram blir sendt på TV og så godt som alle kanaler lager egne podcaster. Skillelinjene 

mellom de ulike medieformene viskes ut, samtidig vokser produksjonsraten radikalt. Tidligere 

måtte man forholde seg til en deadline, og rakk man ikke den, var man nødt til å vente til 

neste publikasjon gikk i trykken. Nå kan artiklene oppdateres kontinuerlig, også etter at de er 

publisert. Konkurransen mediene seg imellom, både om å være raskest, best og mest lest, 

tiltar og store deler av bransjen baserer fremtidige inntekter på antall treff og klikk (Andenæs, 

2008:51). Sosiale medier har også gjort mannen i gata til en konkurrent, i forhold til det å 

være først ute med en nyhet. Det blir dermed i økende grad forventet en merverdi i form av 

analyse eller kommentar for å gi en bedre forståelse av situasjonen (Harrington & McNair, 

2012: 49). 

Som en ekstra spiker i kisten har flere bedrifter gått så langt at de setter sammen egne 

mediehus og bruker reklamebudsjettet selv, fremfor på annonser i mediene (Michalsen, 2016). 

Digitaliseringen har gitt uante muligheter for å nå frem til forbrukerne gjennom flere kanaler, 

også kanaler eid av den kommersielle aktøren. Fremfor å bruke penger på avisene som 

distribusjonskanaler for deres budskap, har man gått til innkjøp av kommunikasjonsbyråers 

erfaring og kompetanse for å videreutvikle strategier og metoder for å tiltrekke forbrukerne på 

nye måter. PR- og kommunikasjonsbyråers vekst og fall styres av markedssynergiene. Med en 

substansiell økt etterspørsel av deres tjenester, øker også inntekter og behov etter flere 

ressurser.  

Innen journalistikken har kravene til leveranse og journalistisk produksjon økt betydelig 

(Blach-Ørsten, 2014:93). Flere nettaviser tilbyr dekning hele døgnet (Strøm, 2014). 

Tilgjengelighet gir en forventning om å informeres og oppdateres jevnlig samtidig som antall 
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journalister til stadighet reduseres (Henriksen, 2016). Ressursknappheten har ikke bare gitt 

redaktører hodebry i form av oppsigelser, men også en utfordring i det å øke 

inntektsgrunnlaget for å kunne opprettholde en tilfredsstillende journalistisk standard. 

Paradokset er at «vårt totale mediekonsum har gått opp, vi har blitt vesentlig rikere, men 

betalingsvilligheten har gått ned» (Thompsen, 2016). Dette har kuttet inntektsgrunnlaget til 

redaksjoner kraftig og flere har måtte redusere i antall årsverk (Brække, 2016). Skal man tro 

utviklingen vil fremtidens journalister få det enda tøffere, og få av de som utdannes i 

journalistikk får relevant jobb etter endt utdanning (Lindholm, 2014). Som et ledd i å 

videreføre journalistikken og oppnå bærekraftighet har man gått opp nye stier. Problematikk 

rundt finansiering av journalistikk, journalistikkens kvalitet og således journalistikkens 

troverdighet, integritet og rolle i samfunnet har vært et tema for debatt. 

2.6 Lovens lange arm og normenes hjelpende hånd 

I tillegg til fagområdenes kjernevirksomhet, er det normer og regler som setter et rammeverk 

partene må forholde seg til. Innen journalistikken er det særs viktig at ytringsfriheten og 

kildene er beskyttet, og troverdigheten til det journalistiske innholdet blir ivaretatt på best 

mulig måte. Ikke minst har det vært viktig å skape et godt grunnlag for å opprettholde 

journalistikkens legitimitet. Disse og flere hensyn er nedfelt i et etisk regelverk og prinsipielle 

uttalelser fra Norsk Presseforbund, nettopp for å verne om den journalistiske troverdigheten. 

Markedsførere har heller ikke fritt leide, og må forholde seg til et vern av forbrukere gjennom 

Markedsføringsloven. Her har jeg ansett regler som gjelder markedsføring generelt til også å 

omfatte innholdsmarkedsføring. Sett i forhold til grenselandet mellom journalistikk og 

innholdsmarkedsføring, og ut i fra oppgavens rammer, har jeg vurdert det som mest relevant å 

trekke frem Markedsføringsloven, Vær Varsom-plakaten (VVP) og Tekstreklameplakaten. 

Fordi jeg i hovedsak retter meg inn mot innholdsmarkedsføring i avismedier, har jeg i mindre 

grad sett på Kringkastingsloven med bakgrunn i dens virkeområde. Kringkastingsloven 

omfatter alle former for sendinger også på nett (1992, § 1-1). Selv om nettsendte programmer 

blir mer populært og i større grad har blitt en naturlig del av også nettavisenes hverdag, har 

jeg valgt å konsentrere oppgaven inn mot avisenes hovedgeskjeft på nett. Dette havner utenfor 

Kringkastingslovens rammer. Likevel trekker jeg frem noen av Kringkastingslovens 

definisjoner og avgrensninger som er av relevans i forhold til oppgavens tema, blant annet 

ordene sponsing og reklame.  
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Redaktørplakaten inneholder ingen prinsipielle punkter som involverer journalistikk eller 

kommersielle interesser spesielt, men «ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle 

ansvar for mediets innhold» (Norsk Presseforbund, 2004). Dette innholdet er innlemmet i 

VVP. Jeg legger også til grunn for oppgavens forståelse at Grunnlovens § 100 er et urokkelig 

fundament og at normer eller regelverk ikke kan stå til hinder for ytringsfriheten (1814).  

2.6.1 Markedsføringsloven 

Markedsføringsloven er den juridiske forankringen innen markedsføring og er derfor relevant 

i forhold til oppgavens tema. Loven er ment å sikre forbrukernes interesser innen 

markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår (2009). Med andre ord et sett spilleregler som 

setter føringer slik at konkurransen mellom næringsdrivende ikke går på bekostning av 

kundene, slik at de kan treffe rasjonelle valg på bakgrunn av riktig informasjon (Viken, 

2016:99). Selv om journalistikk først og fremst vurderes på bakgrunn av Norsk 

Presseforbunds etiske normer, utløser grenselandet mellom journalistikk og markedsføring et 

behov for å innlemme Markedsføringsloven. Endringene fra avisredaksjoner til mediehus og 

dets innhold, flytter også grensene for hvilke bestemmelser de må forholde seg til. 

Forbrukerombudet er et offentlig forvaltningsorgan som holder øye med markedsføring av 

varer og tjenester på vegne av forbrukerne (Forbrukerombudet, 2016a).  

«Markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring» 

(Markedsføringsloven, 2009, § 3). Dette viser med andre ord at man ikke har lov til å bedrive 

skjult markedsføring og må opplyse eller identifisere hvem eller hva som står bak innholdet. 

Det er også utarbeidet en forskrift om urimelig handelspraksis, også kalt "svarteliste" som 

angir markedsføring som alltid er forbudt (Forskrift om urimelig handelspraksis, 2009, § 1). 

Blant disse er spesielt punkt 11 og 22 relevante. Punkt 11 forbyr annonser i redaksjonell form, 

og punkt 22 sier at man ikke har lov til å skjule at man opptrer i forretningsvirksomhet eller 

utgi seg for å være forbruker. Dette underbygger videre formålet om å hindre villedende 

markedsføring. Sosiale medier kan friste aktører med direkte kontakt med forbrukerne i deres 

egne kanaler. Dette er ikke uproblematisk. Derfor har forbrukerombudene i de nordiske 

landene gått sammen om et felles nordisk standpunkt som omtaler sosiale medier og sponset 

journalistikk. Formålet er at «forbrukerne skal enkelt kunne skille mellom journalistisk og 

personlig innhold, og hva som er markedsføring. Om budskapet er kommersielt, skal dette 

forklares for leseren» (Forbrukerombudet, 2016b). 
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En konkretisering av hva som oppfattes som sponset journalistikk utdypes ikke, men de 

eksemplifiserer innholdsmarkedsføring som "betalt journalistikk" der en aktør har betalt en 

avis for å få utarbeidet en annonse som fremstår som en artikkel (Forbrukerombudet, 2016c). 

Skjult markedsføring defineres hverken av Forbrukerombudet eller i Markedsføringsloven, 

men Kringkastingsloven definerer det slik: 

Med skjult markedsføring menes muntlig eller visuell presentasjon i programmer av en 

vareprodusents eller en tjenesteleverandørs varer, tjenester, navn, varemerke eller virksomhet 

dersom presentasjonen skjer forsettlig for å tjene reklameformål og publikum kan villedes 

med hensyn til presentasjonens art. Slik presentasjon anses som forsettlig særlig dersom den 

skjer mot betaling eller lignende godtgjøring (1992, § 3-3). 

2.6.2 Hvem vokter vaktbikkja? 

Ut i fra pressens samfunnsoppdrag kan man fort glemme at også pressen selv bør holdes øye 

med, for ikke å misbruke sin særstilling i samfunnet. Dette er kanskje lett å glemme i 

hverdagen, men når kommersielle aktører får plass i avisene under redaktørens ansvar og 

innholdet i tillegg ligner det journalistiske, vil det være behov for å ettergå disse 

vurderingene. Odd Raaum påpeker at pressen selv sjelden blir utsatt for et kritisk søkelys og 

begrunner dette i to forklaringer. På den ene siden er det ofte pressen som setter dagsorden og 

på den andre siden vil kritikk mot pressen ofte fortolkes som kritikk mot pressefriheten 

(1999:66). I dagens transparente samfunn, hvor det kommuniseres på tvers av medier og 

digitale kanaler, kan det argumenteres for at offentligheten i større grad har mulighet til å 

nettopp å utøve kritikk, også mot pressen. 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et organ som «behandler klager mot pressen i presseetiske 

spørsmål» og ble opprettet av Norsk Presseforbund med det formålet at de skulle kunne 

overvåke og fremme etisk standard i norsk presse (2016a). Utvalget består av sju medlemmer 

der fire er fra pressen, og tre fra allmenheten. Denne konstellasjonen vil si at pressen i stor 

grad "passer seg selv" ut i fra en form for selvjustis. Dette har vært kritisert og referert til med 

fraser som "bukken som passer havresekken". Tidligere redaktør i VG, Bernt Olufsen er 

overbevist om at systemet fungerer og viser til at «journalistikk er heller ikke forskning, med 

krav til vitenskapelig dokumentasjon før publisering» (Olufsen, 2015). Ikke minst kan det ut i 

fra et legitimitetssynspunkt ansees som å gjøre yrkesgruppen en bjørnetjeneste å misbruke 

denne konstellasjonen, fordi man er avhengig av publikums interesse. Det er nettopp i deres 

interesse at journalister opptrer troverdig og med integritet. For «til syvende og sist er det 
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pressen selv som må trekke grensene for hva den finner etisk forsvarlig. Det er en del av den 

frie og uavhengige presses natur» (Jortveit, 2014). Dersom staten blandet seg inn med 

retningslinjer eller lover på vegne av pressen, ville dette kunne sees på som brudd på 

Grunnlovens §100.  

Retningslinjene PFU forholder seg til er i hovedsak VVP, støttet oppunder av 

Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten. Hvem som helst kan klage inn saker til PFU. Det 

er for øvrig ingen sanksjonsmuligheter, annet enn at det innklagede presseorganet er pliktig å 

publisere uttalelsen PFU kommer med. «Den journalisten eller redaktøren som bryter 

normene for god presseskikk, risikerer altså ingen form for straff» (Brurås, 2006:22). Straffen 

kan likevel sies å være tap av heder og ære, både blant andre journalister og omverdenen.  

Vær Varsom- plakaten før juni 2015 

VVP er et sett etiske normer for pressen og er et forpliktende regelsett for medlemmene i 

presseforbundet (PFU, 2016). Presseforbundet er en paraplyorganisasjon som omfatter både 

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening og mange 

flere (Brurås, 2006:21). Journalistikk er ikke en profesjon og det stilles heller ingen krav til å 

være medlem av en presseorganisasjon. Man kan derfor kalle seg journalist uten reelt sett å 

måtte forholde seg til dette regelverket. VVP er historisk sett delt inn i fire kapitler som 

omfatter pressens samfunnsrolle, hvordan man best mulig skal ivareta journalistisk integritet 

og ansvar, journalistisk adferd, forholdet til kildene, samt publiseringsregler. I kapittel 2 av 

VVP, oppfordres det på det sterkeste til å beholde et klart og tydelig skille mellom reklame og 

redaksjonelt innhold. Brurås viser til at tekstlike annonser der «journalistiske teknikker og 

redaksjonell typografi og design i utformingen av annonser» ikke er noe nytt, men påstår også 

at de fleste seriøse aviser ikke ville akseptere annonser med en slik utforming. Han sier blant 

annet at: «Det redaksjonelle grafiske utstyret – skrifttyper, titteltyper, mellomtitler, grafisk 

mal og så videre er forbeholdt avisens redaksjonelle stoff. Dette skal ikke brukes i annonser» 

(2006:81-82). 
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Her er et utsnitt av VVP som omtaler skillet mellom journalistikk og reklame før 2015, som 

Brurås referer til: 

 

Ut i fra denne ordlyden er det ikke vanskelig å gi Brurås rett i at man gjennom publisering av 

redaksjonelt stoff i aviser, også på nett, skal hindre publisering av produkter som kopierer 

eller benytter seg av tradisjonelt journalistiske virkemidler. Annonseinntekter er en 

substansiell inntektskilde for avisbransjen. Barland nevner også tekstlik reklame og refererer 

til en underforstått politikk innad i pressekorpset som samlet står imot presset fra 

reklamebransjen, men omtaler dette som native advertising (2016:156). Her refereres det til 

forståelsen av native advertising som reklame som glir sammen med omgivelsene. Med 

bakgrunn i oppgavens problemstilling kan man si at inntoget av innholdsmarkedsføring har 

utfordret dette bastante skillet.  

Tekstreklameplakaten 

«Tekstreklame oppstår når produkter og kommersielle interesser blir eksponert eller positivt 

omtalt på redaksjonell plass ut fra andre hensyn enn uavhengig og kildekritisk journalistikk» 

(Norsk Presseforbund, 2015a). Allerede i 1925 ble den første Tekstreklameplakaten vedtatt av 

Norsk Presseforbunds hovedstyre. Det er verdt å merke seg at dette er et drøyt tiår før den 

første Vær Varsom-plakaten ble vedtatt. Disse retningslinjene skal gjelde for publisering på 

papir, nett, TV, radio, mobil eller andre plattformer. I Tekstreklameplakatens forord står det at 

formålet er å danne et etisk rammeverk for skillet mellom «journalistisk materiale på den ene 

siden, og reklame/sponsing/produktplassering og annet ikke-journalistisk materiale på den 

andre […] for å forsikre publikum om at det redaksjonelle stoffet springer ut av en selvstendig 

og uavhengig journalistisk vurdering» (Norsk Presseforbund, 2015a). 
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Gjennom historien har man vært kritisk til informasjonsbyråene og deres agenda. Som 

eksempel har nyhetsbyrået NewsWire siden 1992 skrevet saker på oppdrag fra næringslivet 

(Allern, 1997:144). Bakgrunnen for NewsWire var ideen om at dersom man kjente til 

nyhetsprinsippene kunne man forutse hvilke saker en redaksjon ville ha på trykk etter oppdrag 

fra næringslivsinteresser. Etterpå «stilles denne kildestyrte journalistikken til disposisjon for 

nyhetsmediene […] Vederlagsfritt.» (Allern, 1997:149). I senere tid har dette i større grad 

utviklet seg til å bli "normalen" fremfor en sensasjon, som følge av ressursknapphet. 

Interesser med ønske om mediedekning kan via PR-byrå få hjelp til å selge inn sine saker til 

redaksjoner. 

«Vi skal være på særlig vakt overfor nye informasjonsbyråer. Dette er informanter i 

grenselandet, med oppdragsgivere som vil lede oss journalister dit de vil ha oss - som kjøper 

opp garvede dyktige journalister til høyere, fristende lønninger» (Journalisten nr. 16, 1984, 

referert til i Ottesen, 2004:210). Men alt som handler om produkter og opplevelser er vel ikke 

reklame? Forbrukerjournalistikken har både tilhengere og kritikere. I rendyrket form skal 

forbrukerjournalistikken være basert på journalistens selvstendige og uavhengige vurderinger. 

«God forbrukerjournalistikk skiljer seg frå nyheitsdekkinga ved å levera meir enn berra fakta. 

Den lever av at folk forstår og kan ta i bruk innhaldet, noko som krev at fakta er korrekt, men 

også at dei gjev meining» (Sundvor, 2008:17). Ut i fra dette er det altså journalistens plikt å gi 

leserne det de trenger av informasjon og kunnskap for at de skal kunne ta gode avgjørelser. 

Det betyr at lojaliteten og legitimiteten ligger hos forbrukerne, ikke tilbyderne. Satt inn i 

dagens kontekst er differansen at annonsøravdelingen nå er innlemmet i 

paraplyorganisasjonen mediehuset, side om side med redaksjonen. Ut i fra Tekstreklamens 

opprinnelse og nåtidens diskusjoner, kan man trekke slutningen at grensedragningen mellom 

journalistikk og markedsføring fremdeles ikke er tråkket fullstendig opp. 

Vær Varsom-plakaten etter juni 2015 

Skillene og grensegangene som diskutert over, kan gi et enkelt og oversiktlig bilde av 

hvordan mediene skal forholde seg til reklame og markedsføring. Likevel har digitalisering og 

utviklingen gitt nye utfordringer i forhold til eksisterende regelverk. Dette oppfattet også 

Norsk Presseforbund, og i september 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med det formål å 

oppdatere normsettet «slik at de presseetiske prinsippene om å opprettholde skillet mellom 

uavhengig journalistikk og betalt innhold blir videreført i møte med dagens medieutvikling» 



32 

 

(Norsk Presseforbund, 2015c). 12. juni 2015 vedtok styret i Norsk Presseforbund å innlemme 

Tekstreklameplakaten i VVP, slik at mediebransjen har et helhetlig presseetisk regelverk å 

forholde seg til.  

Endringene i punkt 2.1 viser et utvidet og mer spesifisert ansvar for redaktørens 

vedkommende, og erkjenner at redaktøren i tillegg til det rent redaksjonelle også kan være 

ansvarlig for mediets finansieringsmuligheter. Dette kan antyde at journalistikkens 

økonomiske situasjon kan ha ført til et mindre rigid skille når det gjelder akseptable 

finansieringsmuligheter. Likevel fastslår punkt 2.6 at skillet mellom reklame og journalistikk 

skal være åpenbart for publikum. Mens den tidligere versjonen av VVP bastant avviser alle 

forsøk på å bryte ned skillet mellom kommersielt innhold og journalistikk, kan ordlyden nå 

tolkes dit hen at kommersielt innhold som ligner journalistikk aksepteres, såfremt det 

tydeliggjøres for publikum hva det er og at det ikke kan forveksles med redaksjonelt innhold. 

Endringen åpner i større grad for kommersielt innhold på redaksjonell plass, så lenge dette 

merkes godt.  

Punkt 2.7 viser til at journalistisk omtale av produkter ikke skal fremstå som reklame og 

inkluderer mediets egne kommersielle interesser. Jeg tolker denne endringen dit hen at Norsk 

Presseforbund anerkjenner endringene i markedet, samt mediehusene og deres kommersielle 

produkter og egeninteresse i det å styrke sin egen merkevare. Punkt 2.8 er med på å 

underbygge mine antakelser gjennom de øvrige endringene, nettopp ved å slå fast at «skjult 

reklame er uforenelig med god presseskikk». Det ser dermed ut til at presseetikken i større 

grad åpner for reklame innen redaksjonelle medier, såfremt merkingen av innholdet gjør at det 

tydelig fremstår med kommersielt opphav. Dette er interessant sett i forhold til rapporten 

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring, som viser at det etterlyses regelendringer i 

debatten. «Studien har vist at en praksis som forsøker å tøye presseetikken er et større 

problem enn et mangelfullt etisk regelverk» (Barland, 2015). 

2.7 Arvesølvet og arvesynden 

Scott White (2014), tidligere sjefsredaktør i The Canadian Press, har forsøkt å beskrive skillet 

mellom markedsføring og journalistikk. Han setter dette i kontekst med det evigvarende 

dilemmaet mellom børs og katedral. Skal man tjene penger eller leve opp til det journalistiske 
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idealet? Må man forsake det ene for å oppnå det andre? Kan journalistikk og markedsføring 

jobbe sammen uten at dette går på bekostning av idealer? 

Arvesølvet, den gode informative og objektive journalistikken som gjør oss til opplyste 

mennesker. Arvesynden, den skinnhellige fornektelsen at man ikke ønsker reklame, men 

likevel lar seg forføre når økonomien ikke gir like stort spillerom for kritisk resonnement. 

«Det journalistiske innholdet står i en særklasse når det gjelder mediene som kulturelle 

institusjoner» (Solvoll & Bang, 2014:20). I dette utsagnet ligger det en påstand om at 

journalistikk ikke bare har et samfunnsoppdrag, men også ansees som en kulturell institusjon. 

I tillegg opererer man innenfor en markedsstyrt økonomi, som legger de finansielle 

rammebetingelsene for den forretningsmodellen mediebedrifter må forholde seg til. 

Pressestøtte, avissalg og annonsesalg er hovedelementene journalistikk ernærer seg på, «mens 

de samtidig må balansere dette kravet mot de kulturpolitiske hensyn som bør ivaretas» (Bang 

& Solvoll, 2014:21). Denne dobbeltrollen refereres ofte til som «børs og katedral», der man 

på den ene siden ivaretar lesernes interesser og på den andre siden pleier annonsørene. 

Mediehusene opererer altså i to marked; «et marked for medieinnhold og et marked for 

annonser» (Bang & Solvoll, 2014:21). Opprettelse av egne innholdsavdelinger innenfor 

mediehusenes fire vegger har gitt mediehusene muligheter for større inntektskilder. Tidligere 

journalister sitter på kompetansen og erfaringen som kan bidra til å skape godt innhold på 

vegne av kommersielle interesser. Samtidig sitter redaksjonene på integritet og troverdighet 

som er nødvendig for å kunne opprettholde sin rolle og legitimitet i samfunnet. Denne 

endringen i etiske retningslinjer i 2015 har om mulig gitt større boltreplass for 

annonsørinnhold. Med bakgrunn i denne utviklingen kan det se ut til at pressen nå vekter mer 

mot børs enn kulturell katedral.  

Siden høsten 2014 har man prøvd ut både utseende og metodikk. Noe har fungert og annet 

ikke. PFU har behandlet flere saker i grenselandet og tilpasset det etiske rammeverket til en 

ny tid. Forbrukerombudet har kommet på banen med markedsføringsloven i hånd. 

Diskusjonen i media er ikke like høylytt, men det summes og synses på bakrommene. Mye er 

fortsatt uavklart. Utviklingen og omfavnelsen av innholdsmarkedsføring må sees i 

sammenheng med den digitale utviklingen og endrede forbrukermønstre. Hva er det? Hvordan 

ser det ut? Hvilke konsekvenser har det? Det er mye som tyder på at digitaliseringen er et 

tveegget sverd for journalistikken sett ut i fra utfordringene de nå står ovenfor. Utviklingen 

har endret kommunikasjonsvilkårene både for journalistikk og markedsføring. Internett har 
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gitt oss nesten ubegrenset med boltreplass og muligheter til å kommunisere med hverandre på. 

Spesielt sosiale medier har gitt begge leire uavkortet tilgang til publikum og mulighet til 

umiddelbar respons alle veier. Likevel, transformasjonen har sin pris. Ressurstilgang, 

kostnader, utvikling, inntekter og tilpasningsdyktighet gir inntrykk av å være de elementære 

grunnsteinene som må på plass for å kunne overleve transformasjonen fagene står ovenfor. 

Både leserskaren til journalister og reklameentusiastiske forbrukere har sviktet. Det betyr at 

begge leirer må jobbe ytterligere for å fange din oppmerksomhet. «For når folk surfer på 

internett er det mer sannsynlig at de søker informasjon etter egen interesse» (Hilt & 

Lipschultz, 2004).  Er vi vitne til en kamp der markedskreftene bestemmer og den sterkeste 

overlever? 
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 Metodisk tilnærming 

I dette kapitlet vil jeg først forklare valg av kvalitative eliteintervju som metode, reflektere 

omkring utvelgelsesprosessen og diskutere styrker og svakheter ved metodevalget. Siden det 

akademiske feltet innen innholdsmarkedsføring, spesielt sett i forhold til journalistikk, er i en 

tidlig fase, har jeg valgt en hermeneutisk tilnærming (Gripsrud, 2006:138). Formålet har vært 

å komme frem til en forståelse av problemstillingen.  

3.1 Kvalitativ metode: eliteintervju 

Som presisert innledningsvis, har problemstillingene en utforskende karakter. Det er 

omfattende spørsmål uten fasitsvar, og siden forståelsen av innholdsmarkedsføring og dets 

ringvirkninger er i en prematur fase, er det begrenset med akademisk litteratur som tar 

utgangspunkt i norsk empiri og praksis. Sammenkoblingen mellom journalistikk og 

markedsføring kan synes vekselsvis avhengige av hverandre i den forstand at man «må forstå 

delen for å forstå helheten, og helheten for å forstå delene» (Gripsrud 2006:141). Dette 

refereres til som en hermeneutisk sirkel. Det er først når man ser helheten at man får ny 

innsikt i enkeltelementene, akkurat som en god gammel episode av Poirot. Hermeneutikk 

forstås her som tolkningslære. For best å kunne besvare problemstillingene fant jeg det derfor 

mest nærliggende å bruke en kvalitativ metodisk tilnærming i form av intervjuer.   

Det kvalitative forskningsintervjuet er spesielt velegnet til å undersøke menneskers 

persepsjon, erfaringer og skaffe autentisk kunnskap om et fenomen (Ryen, 2002:16). Det 

egner seg sånn sett godt til å oppnå innsikt innen fagområder det ikke er forsket mye på 

tidligere. Gjennom et intervju kan man gå i dybden og fange opp informantenes synspunkter, 

erfaringer og refleksjoner knyttet til innholdsmarkedsføring. Med dette som utgangspunkt var 

det naturlig å velge dybdeintervjuer som metode og basere dette på en studie med et 

fenomenologisk perspektiv (Brinkmann & Kvale, 2009:27). I denne oppgaven har målet vært 

å søke en større forståelse og forklaring av fenomenet innholdsmarkedsføring.  

Det har vært hensiktsmessig å kombinere en deduktiv og induktiv metodetilnærming. Den 

deduktive tilnærmingen knyttes som regel opp mot kvantitativ forskning og går ofte ut på «å 

teste hypoteser eller påståtte sammenhenger mellom fenomener» (Ryen, 2002:28-29). Den 

induktive tilnærmingen, tradisjonelt sett, knyttes til kvalitativ metode som er mer utforskende. 
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I denne oppgaven har jeg benyttet meg av en kombinasjon av disse, som kan kalles en 

abduktiv tilnærming (Brinkmann & Kvale, 2015:224). Grunnlaget for min forskningsprosess 

har derfor hatt en fortolkende karakter, hvor jeg har vekslet mellom teori, forståelse, erfaring 

og empiriske observasjoner. Siden spennet innen meningsforhold, fortolkninger og erfaringer 

er så fragmentert, mener jeg en hermeneutisk forståelsesprosess har vært den mest egnede 

fremgangsmåten for best å besvare problemstillingen.  

Jeg har valgt å benytte meg av en semistruktuert intervjuform for å besvare en utforskende 

problemstilling (Ryen 2002:99). Formålet har vært en åpen og relativt fri samtale som kretser 

rundt problemstillingen, med fokus både på helheten rundt innholdsmarkedsføring og delene 

dette er satt sammen av. I forkant av hvert intervju ga jeg en kort innledning om temaet, 

hvorfor jeg valgte dette området og hva jeg ønsket å oppnå. Det var viktig at informantene 

fikk anledning til å dele sine erfaringer og refleksjoner rundt innholdsmarkedsføring. Jeg satte 

derfor ikke noen ytterligere begrensninger eller konkrete avgrensninger i intervjusituasjonen, 

fordi jeg ønsket at assosiasjoner, erfaringer og kunnskap skulle flyte relativt fritt, uhemmet og 

uten større veiledning eller gitte rammer fra min side. Derfor har intervjuguiden vært 

retningsgivende og det har gitt gode muligheter til oppfølgingsspørsmål for å følge 

interessante spor (Se vedlegg 1). Åpne spørsmål gir gode muligheter til å dele tanker og 

erfaringer (Aberbach & Rockman, 2002: 674). Intervjuguiden har også noen kombinasjoner 

av direkte og gjentakende spørsmål. Dette var et virkemiddel med intensjon om å sikre 

kontinuitet og dermed også validitet i svarene. Det viste seg å være en god metode, slik at 

informantene fikk bekreftet sin respons på tidligere stilte spørsmål. Det ga dem også 

ytterligere en sjanse til å vurdere innholdet i svaret. Spørsmålene har til en viss grad vært 

tilpasset informantens rolle og kunnskapsområde. 

3.2 Utvelgelsesprosess 

Først er det viktig å identifisere miljøet man ønsker å utforske studien i, og hvor man skal se 

etter respondenter slik at man få innsikt i det man vil undersøke (Ryen, 2002:81). Det er 

derfor «naturlig å samle inn informasjon fra alle de enhetene som er relevante i forbindelse 

med problemstillingen» (Gripsrud, Olsson & Silkoset, 2010:129). Det har derfor vært naturlig 

å spørre de som har opparbeidet erfaring om begrepet og fenomenet "innholdsmarkedsføring". 

Disse har en sentral og toneangivende rolle som er med på å definere feltet og dermed tilsier 

at det er av allmenn interesse å mene noe om dette i offentligheten. Dette er innenfor det 
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Brinkmann og Kvaale karakteriserer som elitepersoner (2015:171). Det er ressurssterke 

mennesker som er skolert i og har erfaring med å svare på spørsmål. De møter ofte forberedt, 

de er drillet i å svare på spørsmål og innehar ofte stillinger som setter krav til 

lederegenskaper. Til tross for at eliteintervju er stadig mer vanlig innen forskning, er det lite 

litteratur som omfatter hvordan man skal tilnærmes denne type informanter og hvilke 

utfordringer man kan støte på. I journalistikken er dette annerledes. I tråd med samfunnsrollen 

er det en del av oppdraget nettopp å stille «ledere og informatører som opptrer på vegne av 

ulike institusjoner; departementer og etater, bedrifter og organisasjoner» spørsmål (Allern, 

1997). Forskjellen er at i en forskningssituasjon ønsker du å få et virkelighetsbilde og ikke en 

drillet versjon av sannheten. Dette er utfordrende og krever et balansert forhold til akademisk 

frihet og forpliktelser (Kezar, 2003:398).  

For å identifisere hvilke deler av medielandskapet det ville være relevant å undersøke i 

forhold til innholdsmarkedsføring, så jeg først på hvilke roller det ville være naturlig å trekke 

inn for å få et så bredt forståelsesgrunnlag som mulig. De mest åpenbare informantene er 

journalister og redaktører som står for det redaksjonelle bidraget i avisene. Det er derfor 

nærliggende å tro at både redaktører og journalister har erfart og reflektert rundt 

problemstillingen. Videre har PFU vært aktive i den delen av debatten om 

innholdsmarkedsføring som omfatter presseetiske spørsmål. Forbrukerombudet har engasjert 

seg gjennom tilsyn og debatt for å ivareta forbrukernes interesser.  

Det ville imidlertid ha vært ufullstendig å se på innholdsmarkedsføring uten å involvere de 

kommersielle interessene. Her var det mest nærliggende å høre med 

innholdsmarkedsføringsavdelingene i de store mediehusene. Jeg regner dette som en 

kommersiell interesse siden de, fra et børs- og katedral-utgangspunkt, har et økonomisk 

inntjeningsperspektiv på vegne av mediehuset. Jeg fant det også nødvendig å belyse 

problemstillingen fra annonsørens side, for å få innsikt i hvilke erfaringer de har gjort seg. 

Sist men ikke minst, er det ofte involvert et bindeledd mellom innholdsavdelinger i 

mediehuset og annonsøren i form av PR- og kommunikasjonsarbeidere. Jeg fant det derfor 

naturlig å involvere også dette leddet for å få et mest mulig helhetlig bilde av perspektiver og 

synergier i medielandskapet som omfatter innholdsmarkedsføring.  

Videre har jeg plassert disse aktørene i tre kategorier; de redaksjonelle interessene, de 

kommersielle interessene og de som har utgangspunkt i normer, regelverk og er tenkt å 

ivareta lesernes interesser. De sistnevnte har jeg valgt å kalle "formalistene" på bakgrunn av 
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en forståelse av at dette involverer både overholdelse av lover, normer og regler som omfatter 

både Forbrukerombud og PFU. Formalistene representerer et etisk perspektiv. De 

redaksjonelle interessene er i studien representert av journalist og redaktører og representerer 

et journalistisk perspektiv. De kommersielle interessene er representert av annonsøren, PR- og 

kommunikasjonsarbeider og leder for en avdeling som produserer innholdsmarkedsføring i et 

mediehus. Kategoriseringen og rollene som er ment å dekke et helhetlig økosystem i 

medielandskapet som omfatter innholdsmarkedsføring, har jeg satt inn i en modell jeg har kalt 

"medielandskapets økosystem". Informantene har bidratt med informasjon til å ferdigstille 

figuren. Se figur 1.  

 

Figur 1. Representativt eliteutvalg, egen figur. 

3.3 Utvalg 

Det er ikke noen presis avgrensning eller definisjon som forklarer hva en eliteperson er, men 

McDowell (1998) klassifiserer eliten som; «highly skilled, professionally competent, and 

class-specific» (McDowell, 1998: 2135). Dette er personer med unik ekspertise på sitt 

område, gjerne i ledende stillinger og med hektiske hverdager (Brinkmann & Kvaale, 

2015:171). Det som kan være utfordrende ved å velge elitepersoner som informanter er 

tilgangen på dem (Ryen, 2002:81). Dette var en utfordring jeg opplevde til en viss grad, men 

ikke i en slik utstrekning at det ble utslagsgivende for oppgavens resultat. Jeg vil komme 

nærmere inn på denne problematikken under utvalgene der dette problemet oppstod. Selv om 
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informantene er tiltenkt å dekke økosystemet i medielandskapet, er studiens omfang i minste 

laget for å generalisere i særlig grad. Informantene er meningsbærere og trendsettere valgt på 

bakgrunn av deres roller for å gi innsikt i hvordan man forstår innholdsmarkedsføring i 2015 

og 2016, da intervjuene ble utført.  

3.3.1 Formalistene 

Som representanter for forbrukerne og som toneangivende personer med mål om å ivareta 

etiske normer og regler var det spesielt to representanter som pekte seg ut som interessante 

hovedkilder. PFU er et utvalg «opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke 

og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse» (Presse.no, 2016). Som representant 

for PFU fant jeg det mest nærliggende å spørre generalsekretæren, Kjersti Løken Stavrum. 

Den andre representanten var Forbrukerombudet, representert av Gry Nergård. 

Forbrukerombudet «er en frittstående offentlig tilsynsmyndighet som på vegne av forbrukerne 

fører tilsyn med at varer og tjenester blir markedsført i samsvar med markedsføringsloven» 

(Forbrukerombudet, 2016d). Forbrukerombudet forveksles ofte med Forbrukerrådet. Mens 

Forbrukerombudet jobber med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, jobber 

Forbrukerrådet med konkrete tvister og forsøker å påvirke næringsliv og myndigheter i en 

mer forbrukervennlig retning. Begge ble invitert til intervju gjennom epost og aksepterte. 

Generalsekretær i PFU 

Kjersti Løken Stavrum er tidligere journalist og redaktør, men ble invitert til intervju på 

bakgrunn av hennes rolle som generalsekretær i PFU siden 2013. PFU er et presseorgan som 

behandler presseetiske spørsmål, deriblant spørsmål som omfatter innholdsmarkedsføring. 

Stavrum har vært aktiv i paneldebatter om temaet og hatt en klar stemme i mediebildet hvor 

innholdsmarkedsføring er representert. PFU har som mål både å ivareta journalistisk integritet 

og troverdighet, noe de gjør gjennom en form for selvsensur der medlemmer fra pressen og 

allmenheten dømmer innklagede saker etter VVP. 

Intervjuet ble holdt den 9. september 2015 på Stavrums kontor i Rådhusgata 17, Oslo. 

Stemningen var uformell og hyggelig. Stavrum viste et tydelig engasjement for 

innholdsmarkedsføringstematikken, noe som vises gjennom godt formulerte svar og 

gjennomtenkte refleksjoner. Selv om intervjuet var kortere enn flere av de andre, var det ikke 

mindre innholdsrikt. Stavrum viste seg godt forberedt og var presis i svarene.  
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I september 2016 ble det offentlig at Kjersti Løken Stavrum fratrer stillingen som 

generalsekretær (Norsk Presseforbund, 2016b). 

Forbrukerombud 

Gry Nergård er jurist og har jobbet med forbrukerspørsmål i en årrekke. Nergård har vært 

leder i Forbrukerombudet siden 2010. Hun ble invitert til intervju på bakgrunn av sin rolle 

som Forbrukerombud, og hennes engasjement i debatten om merking av 

innholdsmarkedsføring på vegne av medieforbrukere. Hun har gjennom sin stilling sett det 

som nødvendig å diskutere og forsvare lesernes interesser innen innholdsmarkedsføring.  

Intervjuet ble holdt den 28. april 2016 på hennes kontor i Sandakerveien 138. Det var et 

hyggelig intervju, men stemningen var litt mer formell enn ved tidligere intervjuer. Både 

Ryen, og Brinkmann og Kvaale problematiserer at kroppsspråk, oppførsel, stemmebruk, typen 

spørsmål og forskerens imøtegåelse teller for resultatet (2002:11; 2015:156). Dette var likevel 

ikke utslagsgivende for intervjusituasjonen. Nergård utviste en forsiktighet i forhold til 

definisjoner av ord og begreper, og ga inntrykk av at hun var mest opptatt av å ivareta 

forbrukernes interesser.  

I slutten av august 2016 ble det offentliggjort at Nergård ikke fortsetter i sin stilling som 

Forbrukerombud etter at den seksårige åremålsstillingen går ut (Fåne, 2016). 

3.3.2 Redaksjonen 

Redaksjonen ledes av redaktøren som har det ansvaret for innholdet i avisen. I redaksjonen 

jobber også journalister, som hovedsakelig produserer redaksjonelt stoff. For å finne 

redaktører så jeg først på de nettavisene med flest lesere i landet. VG, Dagbladet og 

Aftenposten utpekte seg som størst (Medienorge, 2016). Jeg forespurte dermed 

sjefsredaktørene i disse avisene om de kunne tenke seg å stille på intervju. Sjefsredaktør i 

Aftenposten Espen Egil Hansen takket dessverre nei og begrunnet dette med at det var en 

"hektisk periode". Uken etter forespørselen min ble sendt, ble avsløringene om Panama-

papirene offentliggjort. Heldigvis takket både sjefsredaktør i VG Torry Pedersen og 

sjefsredaktør i Dagbladet John Arne Markussen ja. John Arne Markussen gikk høsten 2014 ut 

og sa at Dagbladet skulle få en egen avdeling som skulle jobbe med innholdsmarkedsføring 

(Dagens Næringsliv, 2014:53). Et knapt år senere fulgte VG etter og opprettet VG 
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Partnerstudios (Jerijervi, 2015). Det viser at begge redaktørene har funnet 

innholdsmarkedsføring som en ressurs de har ønsket å utforske nærmere.  

I tillegg ønsket jeg å innlemme perspektivene til en journalist. Gjennom debattene i media har 

jeg opplevd Anders Giæver som en sterk journalistisk stemme som fremmer de journalistiske 

betenkelighetene vedrørende innholdsmarkedsføring. Giæver hadde dessverre ikke mulighet 

til å stille, men han anbefalte Harald S. Klungtveit, tidligere Dagbladet-journalist, som et 

alternativ. Harald S. Klungtveit takket ja til å delta på forespørsel om intervju.  

Sjefsredaktøren i VG Torry Pedersen 

Torry Pedersen har siden 1988 innehatt ulike lederstillinger i VG, blant annet nyhetsredaktør, 

nettredaktør, administrerende direktør og januar 2011 ble han utnevnt til eneleder for hele 

VG. Han beholdt dermed sin jobb som administrerende direktør, og overtok også stillingen 

som sjefredaktør. VG har vært nysgjerrige på innholdsmarkedsføring og har innenfor 

mediehuset en egen avdeling som bearbeider slikt stoff. Pedersen leder både denne 

avdelingen og den redaksjonelle avdelingen. VG er både felt og hra fått kritikk av PFU for 

mangelfull merking av kommersielt innhold (PFU sak 398/14, 311/15 og 236/15).   

Intervjuet ble holdt den 14. april 2016 på Torry Pedersens kontor i Akersgata 55. Det ble 

innledningsvis gjort forsøk på å skape en uformell stemning, men dette lyktes bare delvis. 

Både forskeren, informanten, intervjusituasjonen og ytre hendelser kan påvirke 

forskningsprosessen, både gjennom verbal og ikke-verbal kommunikasjon (Ryen, 2002:116). 

Torry Pedersen var et utfordrende intervjuobjekt for en forskningssituasjon. Ofte stilte han 

motspørsmål fremfor å besvare spørsmålene jeg stilte, og var tilbakeholden når det gjaldt å 

besvare kritiske spørsmål vedrørende temaet. Det var spesielt vanskelig å få gode svar rundt 

egne refleksjoner og hvordan mediehuset VG forholdt seg til erfaringer gjort om fenomenet 

innholdsmarkedsføring.  

I januar 2017 ble det offentlig at Torry Pedersen fratrer stillingen som sjefsredaktør i VG. 

Sjefsredaktøren i Dagbladet John Arne Markussen 

John Arne Markussen ble invitert til intervju på grunn av sin stilling som sjefsredaktør i 

Dagbladet. Markussen var først ute av mediehusene til å starte opp en egen avdeling for 

innholdsmarkedsføring. Han begynte sin journalistiske karriere i 1977 som løpegutt for et 
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avishus og har gjennom årene opparbeidet seg bred kunnskap og erfaring vedrørende 

nyhetsmedienes utvikling.   

Intervjuet ble holdt den 4. april 2016 på Markussens kontor i Karvesvingen 1. Markussen var 

godt forberedt og svært interessert i problemstillingen. Dette intervjuet tok en time og ti 

minutter. Dessverre opplevde jeg en teknisk svikt, slik at opptaket ikke ble mulig å avlese. 

Dette ble oppdaget ved slutten av intervjuet mens jeg fremdeles var på Markussens kontor og 

vi ble enige om å møtes igjen.  

Det andre intervjuet ble holdt 29. april 2016. Helt i begynnelsen tok Markussen styringen, 

antakelig for å korte ned på tiden. Jeg ble derfor nødt til å ta kontroll over intervjusituasjonen 

og styre oss inn på sporet jeg ønsket. Da vi var enige om strukturen var Markussen både åpen, 

strukturert, samarbeidsvillig og godt forberedt. Resultatet ble et innholdsrikt intervju som tok 

opp trådene fra sist. Her fikk jeg en gylden anledning til å gå enda mer i dybden.  

Journalisten  

Harald S. Klungtveit har vært en av de aktive journalistene i innholdsmarkedsførings 

debatten. Klungtveit har over 13 års erfaring fra journalistikk-bransjen, hvorav ni av dem er 

fra Dagbladet. Klungtveit har i kjølvannet av innholdsmarkedsføringsdebatten vært med på å 

starte et nytt initiativ med mål om å skape innhold som kan subsidiere god gravejournalistikk. 

Intervjuet ble holdt den 31. mars 2016 på Kjøkken & Bar AS i Møllergata 16. Klungtveit viste 

et lett resignert engasjement for innholdsmarkedsføringsdebatten, noe som gjenspeiles i hans 

svar. Intervjuet varte i 30 minutter. Opptaket var ikke av god kvalitet og vi avtalte derfor å 

videreføre intervjusituasjonen til epost korrespondanse eller telefon. Jeg har brukt svar fra 

epost til å utfylle de delene av lydopptaket det var mulig å få noe fornuftig ut av.  

3.3.3 De kommersielle interessene 

Som tidligere nevnt anser jeg de kommersielle interessene for å være representert av 

annonsøren, PR- og kommunikasjonsarbeideren og en leder for en avdeling som produserer 

innholdsmarkedsføring i et mediehus. Jeg har valgt å avgrense undersøkelsen til å intervjue en 

person per område. Siden Dagbladet var først ute med å opprette en egen 

innholdsmarkedsføringsavdeling, tok kontakt med lederen for denne avdelingen, Jørgen 
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Sørlie. Sørlie var i denne perioden i gang hos ny arbeidsgiver, men ønsket likevel å bidra med 

sin kunnskap og takket ja til intervju.  

I tillegg ønsket jeg innsikt fra en aktiv PR- og kommunikasjonsarbeider som kjenner bransjen 

og synergiene godt. Jeg tok derfor kontakt med PR-, kommunikasjonsarbeider og blogger 

Hans-Petter Nygård-Hansen, som har vært svært aktiv innen debatten som omfatter 

innholdsmarkedsføring. Jeg tok også kontakt med Geelmuyden Kiese som gjennom et utvalg 

medarbeidere har en egen underavdeling som kun jobber med innholdsmarkedsføring. 

Nygård-Hansen responderte først og jeg valgte derfor å gå for ham.  

Annonsøren er en viktig faktor innenfor dette temaet og jeg ønsket derfor å snakke med noen 

som var aktive på dette området. Annonsøren var den siste personen jeg bestemte meg for, og 

det i etterkant av de øvrige intervjuene. Jeg spurte under intervjuene hvilke annonsører 

informantene mente utmerket seg blant de som benytter innholdsmarkedsføring som en aktiv 

måte å markedsføre sin merkevare på. DNB, Coop, Ica og REMA 1000 var de som ble nevnt 

flest ganger. DNB fikk jeg dessverre ikke svar fra. Ica var på denne tiden kjøpt opp av Coop. 

Siden jeg har familiære forbindelser til ledelsen i Coop ønsket jeg ikke at 

forskningsresultatene mine skulle kunne betviles eller farges av private perspektiver, og 

valgte dermed å avstå fra å spørre Coop. Jeg spurte REMA 1000 og fikk positiv respons. 

Leder av DB Medialab 

Jørgen Sørlie ble intervjue på bakgrunn av sin tidligere posisjon som den første offisielle 

avdelingsleder av en in-house-avdeling for innholdsmarkedsføring i Norge. Han har derfor 

vært en forgjenger i arbeidet med innholdsmarkedsføring og fått innblikk i de første store 

utfordringene og avveielsene man har måttet foreta i landskapet mellom journalistikk og 

innholdsmarkedsføring. Dagbladet har ved en anledning blitt innklaget til PFU vedrørende 

merking av annonsørinnhold, men har ikke blitt felt. Intervjuet ble holdt i et møterom hos 

Sørlies nye arbeidsgiver NovaVista, den 15. april 2016 på Grundingen 6. Det var en 

avslappet, uformell og hyggelig stemning. Sørlie snakket svært åpent om problemstillingene 

de hadde vært igjennom den første tiden.  

 

 



44 

 

PR, kommunikasjonsarbeider og blogger om innholdsmarkedsføring 

Hans-Petter Nygård-Hansen ble invitert til intervju på bakgrunn av sin aktive deltakelse i 

innholdsmarkedsføringsdebatten, blant annet via hans egen blogg hanspetter.info. Han har 

erfaring fra kommunikasjonsbyråer som Gambit Hill + Knowlten, Geelmuyden Kiese og nå i 

senere tid har han operert på egenhånd. Nygård-Hansen baserer seg i stor grad på 

innholdsproduksjon, "word of mouth"-markedsføring og søkeroptimalisering (SEO). Han har 

gjennom bloggen gitt en sterk stemme til PR-siden av debatten og hvordan de har gått nye 

veier for å opprettholde eller fornye lesernes interesse. Intervjuet ble holdt den 7. oktober 

2015 via tjenesten Skype. Dette var ikke en optimal intervjusituasjon, men det vi fikk til med 

bakgrunn i fulle kalendere. Til gjengjeld varte intervjuet i en time og 36 minutter. Stemningen 

var uformell og hyggelig, og Nygård-Hansen viste tydelig engasjement. Dette gjenspeiles 

gjennom godt formulerte svar og grundig eksemplifisering. Han var likevel preget av å 

arbeide med VixentBlogAwards-evaluering og hadde noe mer fokus på blogging enn 

journalistikk.  

Annonsøren 

Mette Fossum Beyer ble invitert til intervju med bakgrunn i sin rolle som 

kommunikasjonsdirektør i REMA 1000. REMA 1000 gikk ut 13. mai 2016 og sa de ønsket å 

starte eget mediehus (Michalsen, 2016a). Dette kan sees i sammenheng med 

markedsendringene innen kommunikasjonsbransjen. REMA 1000 ønsker å gå nye veier for å 

møte sine kunder og ser at tradisjonell reklame ikke lenger er like attraktivt. Det viste seg å 

være svært vanskelig å finne passende tid. Jeg fikk likevel kontakt med 

kommunikasjonsarbeider Amalie Knudsen og et intervju med henne i stedet for Fossum 

Beyer. Knudsen fortalte at de jobbet tett sammen om de samme problemstillingene. Amalie 

Knudsen ble invitert til intervju som stedfortreder for Mette Fossum Beyer. Intervjuet ble 

holdt den 29. juni 2016 på et møterom ved REMA 1000s hovedkontor på Ensjø. Det var et 

hyggelig intervju. Resultatet ble et godt intervju med mye god informasjon om kommersielle 

interesser innen innholdsmarkedsføring. 
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3.4 Generaliserbarhet, validitet og reliabilitet 

Intervjuet skal presenteres og gjennomføres slik at det gir mening for respondenten. Samtidig 

skal svarene og bearbeidelsen av dem i størst mulig grad gjenspeiles korrekt, sett ut i fra 

konteksten de er ment å gi et bilde av (Bourdieu et al., 1999:613). Det Bourdieu 

problematiserer her er reliabilitet og validitet. Begrepene brukes for å si noe om 

etterprøvbarheten eller påliteligheten til intervjuresultatene og om de måler det 

forskningsspørsmålet problematiserer (Brinkmann & Kvale 2015:281). Reliabilitet sier noe 

om de dataene som er samlet inn er til å stole på. Validitet er et spørsmål om forskerens evne 

til hele tiden å kontrollere, problematisere og tolke resultatene teoretisk» (Kvale & 

Brinkmann 2009:181).   

Et kvalitativt intervju er i mindre grad reliabelt i den forstand at det er vanskelig for en annen 

forsker på et annet tidspunkt å foreta det samme intervjuet for så å få de samme svarene. For å 

sikre pålitelighet i svarene, har jeg derfor gitt adgang til sitatsjekk. Her er det for øvrig viktig 

å presisere at begrepet og fenomenet som studeres ikke er gitt. Derfor kan 

begrepsforklaringer, erfaringer og refleksjoner endres og utvikles over tid, og dermed også 

endre informantenes svar dersom de blir stilt det samme spørsmålet ved en senere anledning. 

Siden dette i hovedsak handler om elitepersoner som har en offentlig rolle, anser jeg det som 

nødvendig for oppgaven å referere til dem med fullt navn. Dette er igjen med på å styrke 

reliabiliteten i forskningsmaterialet. Innen roller i medielandskapet er det tidvis stor 

omskiftning. Selv om flere av rollene nå bekles av andre vil informantenes vurderinger og 

informasjon gi et tidsbilde av innholdsmarkedsføring i perioden 2015 og 2016, da 

innholdsmarkedsføring var et ganske ferskt fenomen i fremmarsj. 

Informantene ble ved skriftlig forespørsel invitert til intervju, informert om at det ville bli 

foretatt lydopptak under samtalen og at navn og relevant informasjon om deres yrkesrolle vil 

bli publisert. Oppgaven er underlagt meldeplikt fra Norsk Samfunnsvitenskapelige 

Datatjeneste som har gitt tillatelse til datainnsamlingen (Vedlegg 2). I en intervjusituasjon 

med elitepersoner kan det ofte være problematisk at informantene har en egen agenda. 

Intervjuer må alltid ha i bakhodet at informanten ikke nødvendigvis ønsker å være objektiv og 

fortelle sannheten (Berry, 2002:680). Informantene i oppgaven er bevisst valgt på bakgrunn 

av sin rolle i medielandskapet og med et åpent forhold til deres agenda. Derfor har jeg vurdert 
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dette til ikke å forringe validiteten i intervjuet. Dette har jeg også vært bevisst på og tatt 

hensyn til underveis i analysen.  

Det som i mindre grad problematiseres gjennom litteraturen er maktrelasjonen mellom en 

forskningsstudent og en eliteperson. Her forstår jeg maktbegrepet ut i fra Webers teori om å få 

egen vilje innenfor en sosial relasjon (Wæraas, 2009:303). Som student kan det være litt 

nervepirrende å møte personer man har sett i mediebildet og som sitter i sentrale lederroller, 

med makt innen deres fagområder. Elitepersoner har ofte en knapphet av tid, derfor var det 

naturlig at de fleste av intervjuene ble holdt på de respektives kontor. Intervjulokasjonen kan 

påvirke om informanten føler seg komfortabel (Tjora, 2012:12), men det bør kanskje trekkes 

inn at også intervjuer kan påvirkes av intervjulokasjonen. Det kan også være utfordrende å 

tørre å stille direkte og kanskje konfronterende spørsmål om vurderinger informantene har 

foretatt i forbindelse med problemstillingen.  

Intervjuene ble transkribert i sin helhet, fordi det ut i fra studiens utforskende natur kunne bli 

bruk for alt. Tolkningen av materialet har vært en kontinuerlig prosess gjennom hele 

forskningsperioden. Det transkriberte materialet ble kategorisert basert på tema gjennom en 

innholds- og formålsbasert metode (Brinkmann & Kvaale, 2015:217). Dette har tidvis vært 

utfordrende siden intervjuformen er lagt tett opptil en samtaleform og informasjonsstrukturen 

har vært ganske fri, samtidig som det transkriberte materialet har vært omfattende. 
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 Innholdsmarkedsføring 

I denne delen er målet å komme nærmere en forståelse av hva innholdsmarkedsføring er og 

hvorfor et slikt fenomen oppstår, sett ut i fra en norsk kontekst. Derfor har jeg undersøkt 

hvordan sentrale aktører i mediebransjen forstår begrepet innholdsmarkedsføring og hva de 

legger i andre tilknyttede begreper. Dette sees videre i sammenheng med markedsstrukturene 

som ligger til grunn for utvikling av innholdsmarkedsføring, ved å undersøke hva 

mediepraktikerne mener er de viktigste årsakene til innholdsmarkedsføring. I dette kapitlet tar 

jeg utgangspunkt i tre perspektiver: det kommersielle, det redaksjonelle og det etiske 

perspektivet.  

4.1 Hva er innholdsmarkedsføring? 

Store ord, skråsikkerhet, uklare referanserammer og en nærmest dogmatisk tilnærming til  

innholdsmarkedsføring, karakteriserer debatten som omfatter hva man kan tillate innenfor 

grenselandet mellom journalistikk og innholdsmarkedsføring (Barland et al., 2016:10). I 

denne delen vil jeg undersøke nærmere sentrale medieaktørers forståelse av 

innholdsmarkedsføring. 

4.1.1 Det kommersielle perspektivet 

Både teori og praksis knytter kommersielle interesser til innholdsmarkedsføring. Dette er 

aktører som får en fordel gjennom, eller bidrar til, positivt ladet eksponering rettet mot en 

merkevare. Annonsøren REMA 1000, her representert av Amalie Knudsen, er en 

dagligvarekjede som har satset på eget mediehus som en måte å imøtekomme 

digitaliseringstrenden (Michalsen, 2016b). Jørgen Sørlie ble ansatt til å drive landets første in-

house avdeling for innholdsmarkedsføring på vegne av Dagbladet, og har med det vært nødt 

til å forholde seg til et rykende ferskt fenomen med førstegrads kontakt. Hans-Petter Nygård-

Hansen var tidlig ute med å mene og blogge om innholdsmarkedsføring. Disse aktørene er 

tiltenkt å dekke det kommersielle perspektivet.  

Tradisjonelt sett er markedsføring strategier, metoder og verktøy som kommersielle aktører 

bruker for å knytte relasjoner og oppnå synlighet og fortrinnsvis fortjeneste. Historisk sett har 

det vært mindre tradisjon for å tenke på verdien selve innholdet har for mottakeren. Her har 
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det vært et skille mellom markedsføring og kommunikasjon. Innholdsmarkedsføring har 

snudd de tradisjonelle skillelinjene på hodet. Mye tyder på at man satser på en større form for 

dialog fremfor programfestede kampanjer: 

I dag googles det mer uavhengig av kampanjer. Man er opptatt av øyeblikkene og at det du 

skriver oppleves verdiøkende. Da kan det være verdiøkende for deg i januar så vel som i mars 

eller oktober. Skriver du en god historie som kanskje er mer emosjonell enn rasjonell, så vil 

innholdet du produserer ha lenger levetid  (Intervju, Hans-Petter Nygård-Hansen, 

kommunikasjon & PR, 07.10.15).  

Markedsføringen tilpasses disse strukturene ved i større grad å legge vekt på innholdet og 

presentasjonen av det. Fremfor å dytte (push) ut hva som er viktig for annonsøren, fremheves 

det som er viktig for mottakeren. Det kan være underholdende, provoserende eller 

informerende. Formålet er å motivere til en handling eller reaksjon, alt etter hva avsender 

ønsker å fremprovosere. Innholdsmarkedsføring kan sånn sett virke som en nærmest 

kontinuerlig kommunikasjonsprosess av innhold som er tenkt å knytte langsiktige relasjoner 

til eksisterende og potensielle forbrukere. Dette indikerer en endret kommunikasjonsstruktur 

som går bort i fra en proklamerende monologisk metode, mot en stadig mer 

informasjonsbasert dialog. Mediehusstrategien til REMA 1000 kan i stor grad sies å være 

fremprovosert av denne utviklingen, samtidig som bedriften utnytter mulighetene 

digitaliseringen legger til rette for. 

Før var det informasjonsavdelinger. Nå snakker man om kommunikasjonsavdelinger. Det er 

ikke lenger slik at man «pusher» informasjon ut. Man kommuniserer. […] Man må selv forstå 

hvilke muligheter man har og benytte seg av tilgjengelige kanaler. Det er det som ligger i 

mediehustankegangen vi har (Intervju, Amalie Knudsen, REMA 1000, 29.06.16). 

Formålet med mediehusstrategien er merkevarestyrking gjennom kundedialog og slik trekke 

(pull) de til seg uten å overlesse dialogen med unødvendig støy. Amalie Knudsen forteller at 

strategien involverer samtlige former for eksterndialog. Digitaliseringen har tilrettelagt for 

dette gjennom mangfoldet av ulike kommunikasjonsverktøy som er enkelt tilgjengelig og 

kostnadseffektivt. Ut i fra Knudsens perspektiv er skillene mellom kommunikasjon og 

markedsføring i ferd med å forflyttes.  

Vi har jo lyst til at kundene våre skal bli kjent med oss, og at vi skal bli kjent med dem. Og det 

er en relasjon man bygger opp og derfor er det viktig å snakke med riktige målgrupper om de 

riktige tingene, slik at det ikke blir støy. […] Ren reklame har på mange måter blitt et negativt 

aspekt, da det for mange oppfattets som støy. Jeg jobber med kommunikasjon […], jeg tror 

alle som driver med kommunikasjon effektivt i sin bedrift, driver med en slags form for content 
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marketing. Tankekonstruksjonen bygger på skillet mellom betalte og fortjente flater (Intervju, 

Amalie Knudsen, REMA 1000, 29.06.16). 

Knudsens forståelse understreker satsning på en mer kommunikasjonsbasert 

markedsføringsform. Samtidig som markedsavdelingen øker sitt fokus på innhold, satser 

kommunikasjonsavdelingene på betalt spredning. Teknologien legger til rette for økt 

spredning av innhold gjennom betalingsfunksjoner og analysefunksjoner som gir bedre 

treffrate ovenfor målgruppen. Ved å sette penger på innholdet for å oppnå økt rekkevidde, kan 

ikke spredningen lenger sies å være organisk. Så kan man spørre seg om det er når når man 

setter penger på det at det blir reklame? Økonomiske transaksjoner er et av elementene som 

tilslører grenselandet mellom kommunikasjon og markedsføring.  

Til tross for økt tilgjengelighet av publiseringsverktøy, kreves også synlighet for å nå frem 

med budskapet. Det hjelper ikke å informere om en god sak, dersom ingen får det med seg. 

Søkeroptimalisering, følgere på sosiale medier og andre distribusjonsnettverk, samt 

betalingstjenester for spredning av innhold er ulike metoder for synliggjøring.  

Og det er jo det alle markedsførere søker etter nå i dag; hvordan kan vi få folk til å klikke på 

det vi ønsker - samtidig som vi ikke betaler for det fordi det da virker mindre troverdig. Vi, 

forbrukere, klikker ikke på bannerannonser slik som før, vi har blitt smartere, rett og slett. Jeg 

ønsker at det jeg skal bli eksponert for er relevant for meg. Jeg vil slippe å se forstyrrende 

annonser som ikke er satt inn i en kontekst som tar hensyn til mine interesser (Intervju, Hans-

Petter Nygård-Hansen, kommunikasjon & PR, 07.10.15). 

Forklaringen underbygger argumentasjonen Pulizzi trekker frem i sin forklaring av 

utviklingen av markedsføringsmetoder og tilpasning av markedets behov og etterspørsel 

(Pulizzi 2015a). Hans-Petter Nygård-Hansen knytter dette opp mot mottakernes egeninteresse 

og i hvilken grad de identifiserer seg med budskapet. En personlig og uformell avsender som 

deler erfaring og kunnskap vil kunne formidle innholdet ut i fra en mer personlig vinkling. 

Dette vil gi leseren en større opplevelse av gjenkjennelse enn det for eksempel en formell 

pressemelding er i stand til. Samtidig sier han at ubetalt (altså organisk) informasjon, i større 

grad oppleves tillitsvekkende. Dette indikerer at reklame, eller betalt annonsering har mindre 

troverdighet hos forbrukerne. Innholdsmarkedsføring blir da en form for betalt markedsføring 

som tilstreber assosiasjoner til ubetalt innhold. Nygård-Hansen peker på eksemplet om Apple 

versus Samsung, der Samsung spiller på fakta som antall megapiksel, ram, prosessor og 

størrelse på skjerm i sin markedsføring. Apple fokuserer istedet på det emosjonelle og det 

man gjerne kan identifisere seg med. Han forteller at resultatet ofte ender med kjøp av en 

Apple-telefon, som antakelig ligger bak et android-produkt innovasjonsmessig og som i 
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tillegg koster det dobbelte. «Likevel sover folk i sovepose utenfor en butikk, for å være 

førstemann ute. Det er ikke rasjonelt, det er veldig emosjonelt. Innholdsmarkedsføring 

handler i stor grad om historiefortelling» (Nygård-Hansen, 2015). Nygård-Hansen 

eksempliserer dette slik; 

Michelin-guiden startet på begynnelsen av 1900-tallet og er et godt eksempel når man 

kommer inn på forskjellen mellom å selge og det å prøve å få kunden til å kjøpe. Her er det 

opprinnelig snakk om en bildekkprodusent som lager en restaurant-guide. Det er en ganske 

stor forskjell på hva de egentlig lever av og produktet som de deler ut til kundene sine. Men de 

tenkte at fremfor å ringe kundene og mase på dem for å kjøpe nye dekk - da hadde man for 

øvrig ikke telefon, så det mest nærliggende alternativet var vel strengt tatt å reise rundt til 

kundene - ville de motivere kundene til å bruke bilen litt mer. Dersom man brukte bilen litt 

oftere, ville man slite dekkene litt fortere og dermed kjøpe nye dekk hos Michelin. Det er 

tanken som ligger bak. Nå kan man kanskje si at restaurant-guidens merkevare har vokst seg 

sterkere enn dekkprodusenten. Et tilsvarende eksempel er Guinness Rekordbok, det tok meg 42 

år før jeg koblet rekordboken opp mot ølprodusenten Guinness (Intervju, Hans-Petter Nygård-

Hansen, kommunikasjon & PR, 07.10.15). 

Historiefortelling er et nøkkelord. Gode historier og identifikasjon vekker tillit til innholdet. 

Denne formen for markedsføring er krevende på flere områder. Det er ikke sikkert 

forbrukeren knytter det å lese i Guinness rekordbok med å kjøpe et glass Guinness i baren, 

kanskje foretrekkes heller vin eller brus. Tidligere operasjonelle budsjettrammer og 

resultatrapportering kan vanskelig måles gjennom en slik sømløs og assosiasjonsdrevet 

kommunikasjonsform. Sett ut i fra dette kan innholdsmarkedsføring i større grad virke som en 

overordnet strategi forbundet med merkevarebygging og langsiktig kunderelasjon. 

Det kreves samtidig en sammenhengende produksjon av innhold som opprettholder 

informasjonsflyten. REMA 1000s satsning på VG Partnerstudios Familieliv kan sees på som 

en metode for å sikre slik kontinuitet av relevant informasjon. Familieliv har vært en form for 

innholdsmarkedsføringssponsorat der VG Partnerstudio har produsert innhold spisset inn mot 

barnefamilien, et tema som REMA 1000 har betalt for å knytte seg opp mot. Temaet er 

bestemt i samråd med annonsøren, men innholdet er utviklet av VG Partnerstudio. Til 

gjengjeld har REMA 1000 fått mulighet til å promotere egenproduserte artikler gjennom 

annonserubrikker som linker til egne sider. 

Vi finansierer at VG Partnerstudio skriver artikler som denne gruppen er interessert i med 

annonser på samme flaten. Familieliv er VG Partnerstudios eget initiativ og det er de som 

desker dette. [..] Inne på Familieliv er det journalistiske saker som partnerstudio-avdelingen 

utvikler (Intervju, Amalie Knudsen, REMA 1000, 29.06.16). 
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Knudsen referer til dette som content marketing, og definerer det som «tilpasset relevant 

innhold for en konkret målgruppe». Hun knytter dermed ikke begrepsforklaringen av 

innholdsmarkedsføring mot spesifikke virkemidler eller publiseringskanaler. Definisjonen 

samsvarer i større grad med en overordnet strategi med et langsiktig perspektiv, slik Pulizzi 

og Barland et al. referer til (Pulizzi, 2013:5 & 2015a, Barland, et al., 2016). «Det handler om 

en markedsføringsmetodikk som har til sikte å produsere innhold som oppleves verdiøkende 

for mottakeren» (Nygård-Hansen, 2015).  

Innholdsmarkedsføringsavdelinger i mediehus har skapt kontroverser, men fra et 

markedsføringsperspektiv har avdelingene vært essensielle bidragsytere til godt innhold. 

«Innholdsmarkedsføring er et markedsføringsverktøy for å nå frem med budskapet ditt på 

kundens premisser, gjerne på egne flater. […] Vi må skrive mer for å tiltrekke oss leserne på 

en annen måte enn ordinær taktisk annonsering» (Sørlie, 2016). Jørgen Sørlie forklarer 

innholdsmarkedføring som en metode for å drive trafikk til annonsørens egne flater. Det som 

skiller dette fra tradisjonell reklame er selve innholdet. Med et slikt utgangspunkt fungerer 

avisen som en distribusjonsplattform for reklamebudskapet.  

Her blir det nødvendig å undersøke hvorvidt innholdsmarkedsføring og content marketing 

ansees som sammenfallende begreper: 

Det er ikke bare at jeg mener det, men det er det. Derimot er ikke innholdsmarkedsføring og 

native advertising det samme. VG Partnerstudio lager innholdsmarkedsføring, men når VG 

legger det ut på VG sine nettsider – for eksempel for REMA 1000 og deres Familieliv, så 

blander innholdsmarkedsføringen seg med det øvrige redaksjonelle innholdet - mot betaling. 

Og det kalles native advertising. På samme måte som innholdsmarkedsføring som blir sponset 

på Facebook, blander seg inn i den organiske feeden din  (Intervju, Hans-Petter Nygård-

Hansen, kommunikasjon & PR, 07.10.15). 

Slik det kommer frem her blir innholdsmarkedsføring forstått som innhold produsert av 

innholdsavdelingen, men når det publiseres i nettavisen endres betegnelsen til native 

advertising. Det kan dermed se ut til at innholdsmarkedsføring er en fornorsking av content 

marketing, som blir native advertising avhengig av hvor det publiseres. På Facebook vil dette 

innholdet dukke opp i din ordinære nyhets-feed, og ikke i margen til høyre der tradisjonelle 

annonser vises. I en avis vil innholdet plasseres på lik linje med øvrig redaksjonelt innhold. 

Dette indikerer også en form for økonomisk transaksjon knyttet til begrepsendringen. Dersom 

innholdsmarkedsføring ansees for å være organsisk, vil native advertising være det samme 

innholdet, men distribuert gjennom betalte plattformer. Knudsen beskriver native advertising 
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som: «annonser som er tilpasset innholdet på plattformen den er publisert på. For eksempel at 

det under en artikkel om barnehagestart kan være en annonserute der det lenkes til en artikkel 

om matpakker på REMA.no» (Knudsen, 2016). Dette blir da annonser som samsvarer med 

selve innholdet i artiklene. Innholdsmarkedsføring og native advertising kan dermed se ut til å 

være sammenfallende produkter. Mens innholdsmarkedsføring er annonsørens egne 

formidlingsformer på egne flater, blir native advertising betalt (uorganisk) innhold på andres 

flater. Paradokset er at innholdet kan være det samme.  

Sett fra innholdsavdelingen er det flere nyanser som spiller inn i begrepsforståelsene. Sørlie 

trekker frem faktorer som av hvem og hvordan innholdet publiseres. Han forklarer slike 

annonsefelt der annonsøren kan "deske", altså legge ut bilde, tekst eller lignende som 

"plugger". Ved å klikke på pluggen blir du sannsynligvis flyttet til annonsørens egne flater. 

Det er først når en plugg i fremstilling nærmer seg en journalistisk artikkels tradisjonelle 

utseende Sørlie mener man begynner å snakke om native advertising. I pluggen har 

annonsøren selv mulighet til å redigere, men når det er snakk om native advertising både 

publiseres og redigeres disse gjennom Dagbladets publiseringsverktøy (2016). Sørlie 

presiserer at dette redigeres i en egen kommersiell avdeling, og ikke har noe med redaksjonen 

å gjøre. Dette er interessant, fordi det kan virke som om det er innholdet innholdsavdelingen 

selv publiserer som kan kobles til journalistiske virkemidler. Skillet mellom native advertising 

og innholdsmarkedsføring trekkes ut i fra hvem som redigerer koblingen og hvor man havner 

når man klikker på annonsen. Dersom man klikker seg videre på saken og havner i et 

nettmiljø som er profilert med Dagbladets logo er det snakk om native advertising. Her bruker 

annonsøren nettavisens logo for å styrke egen merkevare og budskap. Dersom man ved å 

klikke på linken havner på annonsørens flater vil det kunne kategoriseres som 

innholdsmarkedsføring. Dette skiller seg fra forståelsen av innholdsmarkedsføring som 

annonser på annonsørens egne flater. Sørlie peker på at innholdsmarkedsføring er et grep 

annonsørene bruker for å drive trafikk til egne kanaler.  

Oppsummering 

Det mest gjennomgående kjennetegnet på innholdsmarkedsføring sett ut i fra et kommersiellt 

perspektiv, er selve innholdet. Innholdet skal være godt, relevant og verdiøkende, med 

langsiktig perspektiv tilpasset spesifiserte målgrupper for å bygge gode relasjoner til 

merkevaren. Dette er en tydelig pull-strategi som samsvarer godt med de mer generelle 
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definisjonene på innholdsmarkedsføring (Pulizzi, 2013:5 & 2015a, Barland, et al., 2016). 

Samtidig forbindes innholdsmarkedsføring med målrettede metoder som segmentering og 

tilpasset innhold. Innholdsmarkedsføring blir sett på som en kommunikasjonsform med fokus 

på historiefortelling, som preges av tillitsvekkende organiske former. Andre begreper ser ut til 

å være nyanseringer av dette med kategoriseringer basert på nyanseringer av pris, plassering, 

produkt og promotering (Kotler & Keller, 2012).  

Native advertising forstås i stor grad som innhold som blandes sammen med det opprinnelige 

innholdet, i tråd med James Dickinsons forklaringer av begrepet (2014). Likevel verserer 

ulike forståelser av hvordan det tilpasses. Begrepet forklares som en annonseplugg som 

plasseres i tilknytning til artikler der innholdet passer til produktet. Det forklares også som 

rubrikker der innholdet visuelt ligner det det omgir seg med. De tidligere tydelige 

grensegangene mellom betalt reklame (uorganisk) og ubetalt (organisk) har blitt utydeligere. 

Dette er en følge av blant annet betalingsfunksjoner for spredning av innhold på digitale 

flater. Endringen knyttes mot graden av tillit som mottakeren opplever. Det kan se ut til at vi 

tror mer på det som ikke er kommersielt betinget.  

4.1.2 Det journalistiske perspektivet 

I journalistikken settes det krav til verifikasjon og validitet som skal gi innholdet troverdighet. 

I Norge er journalistikken ilagt rollen som en samfunnsinstitusjon som skal informere, 

kommentere, overvåke og koordinere en offentlig debatt (NOU 1996:12). Teorien gjør det 

tilsynelatende tydelig at innholdsmarkedsføring er en markedsføringsform som er både 

verdifull og engasjerende for forbrukeren. Likevel blir innholdsmarkedsføring ofte satt i 

sammenheng med journalistikk. Det er derfor interessant å se hva innholdsmarkedsføring 

betyr sett ut i fra et journalistisk perspektiv. Journalist Harald S. Klungtveit er nådeløs i sin 

karakteristikk av innholdsmarkedsføring:  

Jeg synes det er et oppkonstruert begrep på ganske velkjente metoder i reklamebransjen. Det 

er ikke akkurat nytt at de bruker pressens virkemidler og avisens utseende i reklame, men der 

har det tidligere vært vanntette skott mellom redaksjon og innholdsavdelinger og mellom 

reklame og journalistisk stoff. Det nye er at det økonomiske presser på. Dette har gjort at 

skillene er i ferd med å brytes ned, da man har innvilget en slags aksept for å ta inn disse 

reklameformene i produktet ved siden av journalistisk stoff - også i de store tunge mediene 

(Intervju, Harald S. Klungtveit, journalist, 31.03.16). 
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Klungtveit knytter innholdsmarkedsføring direkte opp mot journalistikk ved å påpeke at 

markedsføringsformen tilstreber å etterligne journalistikk. Til forskjell fra tekstreklame settes 

dette nå direkte inn i en redaksjonell kontekst. Han forklarer innlemmelsen av dette 

reklameformatet som økonomisk motivert. Likevel begrenses ikke forståelsen av 

innholdsmarkedsføring til dette. Han omtaler det som et sekkebegrep som omfatter alt fra 

virale videoer til PR-stunt, der det brukes litt mer kreative virkemidler enn det man 

tradisjonelt forbinder med reklame.  

Den opprinnelig rene formen av forståelsen av begrepet [content marketing], mener jeg er 

merkevarer som driver reklame i egne publikasjoner. Det klassiske eksemplet på dette er John 

Deere Magazine som har skrevet om traktorer og landbruk siden 1920-tallet. […] Også er det 

sånn i Norge at vi har et litt fattig språk, så innholdsmarkedsføring her ville jeg definert 

bredere enn content marketing. Det ville jeg definere som det jeg presist ville kalt native 

advertising. Altså, hvor form og innhold i reklamen er veldig likt det det omgir seg med. Det 

er nok i ferd med å bli innarbeidet som innholdsmarkedsføring i norsk terminologi (Intervju, 

Torry Pedersen, redaktør i VG, 14.04.16). 

Selv om Pedersen her legger ulik betydning til de to begrepene content marketing og 

innholdsmarkedsføring, gir det uttrykk av en forståelse av en metode basert på relevant 

innhold tilpasset spesifikke segment. Han forklarer begrepsforvirringen ut i fra språklige 

begrensninger, samtidig som han påpeker at begrepene har en ulik forståelse i Norge enn for 

eksempel i USA. Content marketing er innhold i egne kanaler, mens native advertising ligner 

det det omgir seg med. Content marketing trenger altså ikke å ligne på ordinært innhold. Sett i 

forhold til det kommersielle perspektivet, der man differensierer man mellom 

innholdsmarkedsføring og native advertising, blir content marketing ansett som synonymt 

med innholdsmarkedsføring. Pedersen har en tilsvarende forståelse, men setter likhetstegnet 

mellom innholdsmarkedsføring og native advertising isteden.  

Ut i fra Pedersens forståelse ilegges innholdsmarkedsføring dermed betydningen av at 

innholdet tilpasses det det omgir seg med, men det begrenses ikke til redaksjonelt innhold. 

Det gir inntrykk av at innholdet kan ta ulike former og bruke forskjellige virkemidler som 

følge av hvilken kontekst det settes inn i. Klungtveit på sin side knytter markedsførings-

metoden til journalistikk, der han forklarer likheten til journalistisk innhold som et 

virkemiddel for å øke lesernes interesse. 

Native advertising er laget for å flyte godt med innholdet som brukeren allerede er inne i, 

altså Facebook-feeden din, Twitter-feeden din eller leseropplevelsen av en avis. Så i 

mediesammenheng blir det innhold som er såpass likt det tradisjonelle innholdet, at det er 

ment å gi en høy leser-score (Intervju, Harald S. Klungtveit, journalist, 31.03.16). 
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Ved å tilpasse innholdet slik at det assosieres med journalistikk vil det sannsynligvis nå flere 

lesere, noe som vil være lønnsomt for den kommersielle aktøren. På samme måte er det 

problematisk for journalistikken dersom leserene ikke oppfatter at innholdet er reklame. 

Klungtveit presiserer at han ikke har sett noen god definisjon på begrepet og mener diskursen 

i debattene er konstruert for at folk skal få "noe å bale med". Uansett hvilken språkdrakt dette 

måtte pakkes inn i mener han det er «reklame fordekt som journalistikk, som i tillegg dukker 

opp i nettavisens ordinære nyhets-feed og gir et utydelig skille mellom journalistikk og 

reklame. Dette er ikke fordelaktig for journalistikken» (Klungtveit, 2016). Dette gir inntrykk 

av en avmålt entusiasme, til tross for inntjeningspotensialet det har vist på vegne av 

journalistikken. 

Til forskjell fra Klungtveit skiller John-Arne Markussen mellom native advertising og 

innholdsmarkedsføring, basert på hvor innholdet publiseres og hvem som styrer det.  

Native advertising er innhold som er betalt og styrt av annonsøren i vår kontekst. 

Innholdsmarkedsføring er egentlig innhold i annonsørens egne medier, i sosiale media og 

noen ganger distribuert gjennom oss. Sponsing er journalistisk innhold i våre kanaler som 

sponsor gjerne vil bli assosiert med (Intervju, John-Arne Markussen, redaktør i Dagbladet, 

29.04.16). 

Skillet mellom native advertising og innholdsmarkedsføring går dermed ut på hvor materialet 

publiseres, og hvem som styrer innholdet. Native advertising er styrt av annonsøren, mens 

Sørlie forteller at dette er styrt av innholdsavdelingen. Men, hvis innholdsmarkedsføring er 

innhold i annonsørens egne medier, hvordan kan det da også distribueres gjennom avisen? 

Markussen forteller at innholdsmarkedsføring er et uttrykk som brukes ustrukturert i 

forskjellige sammenhenger uten mål og mening. Dermed underbygges også forståelsen av en 

udefinerbar sekkepost: 

Innholdsmarkedsføring er innhold. Det som er spesielt med dette er at annonsørene, 

reklamebransjen og de kommersielle aktørene har tatt i bruk våre verktøy, og så kan man si at 

det ikke er bra, men egentlig viser det bare at de verktøyene vi bruker fungerer. Og vi har ikke 

enerett på disse verktøyene (Intervju, John-Arne Markussen, redaktør i Dagbladet, 29.04.16) 

Her refereres det umiskjennelig til en metode som tar i bruk journalistiske verktøy. Markussen 

viser til endringene i markedsstrukturen, der flere kommersielle aktører produserer innhold 

sterkt influert av journalistikk både i form og utseende. Sånn sett brukes avisen som 

distribusjonsplattform, mens innholdet ligger på annonsørens egen landingsside. «Dette er 
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innholdsmarkedsføring. Når det blir liggende på våre sider, som er en mulighet siden vi også 

har en kommersiell seksjon - da er det native advertising» (Markussen, 2016). Det nye nå er at 

de har tatt i bruk journalistiske verktøy. Markussen sier at det er annonsørene som har tatt i 

bruk journalistiske virkemidler, mens Sørlie sier at det er innholdsavdelingen som 

kontrollererer innholdet når formen nærmer seg journalistisk. Markussen skiller begrepene 

etter hvor innholdet plasseres digitalt. Det betyr at både innholdsmarkedsføring og native 

advertising kan tilknyttes økonomiske transaksjoner. Markussen knytter videre 

innholdsmarkedsføring til gitte virkemidler forbundet med journalistikk, og dermed indikerer 

også han at det er en metode annonsørene benytter seg av. Det er uklart om det er annonsøren 

eller innholdsavdelingen som bruker disse metodene. 

Hittil har det journalistiske perspektivet vist et litt større fokus på selve nyanseringen av 

begrepspolitikken og i mindre grad lagt vekt på innholdsmarkedsføringens kjennetegn, 

funksjon og innhold. Det kan tyde på at det er et større fokus på begrepspolitikken enn 

metodens. Det er likevel noen aktiviteter som knytter publikasjonen nærmere annonsøren. 

Pedersen forklarer branded content som en metode der annonsøren knytter merkenavnet sitt 

opp til tematikk. Dette minner om en form for sponsoraktivitet. Pedersen viser til 

internasjonale eksempler og trekker blant annet frem avisen The Huffington Post der en 

seksjon som kalles «Global motherhood» knytter merkenavn til tematikken i seksjonen. 

Pedersen nevner ikke samarbeidet VG Partnerstudio har hatt med REMA 1000 gjennom 

Familieliv, men på oppfordring bekrefter han at satsingen var stimulert av tankesettet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Skjermdump av forklaringen på konseptet "Familieliv" til forbrukerne. Hentet fra vg.no/ 

annonsørinnhold (2016). 
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Familieliv er en del av VG sitt nettunivers, der det publiseres «annonsørinnhold for REMA 

1000 produsert av VG Partnerstudio AS» (VG, 2016). Innholdet på siden fremstår som 

redaksjonelt, men publiseres på en seksjon med egen nettadresse3. Seksjonen er finansiert av 

REMA 1000. Det fremkommer av teksten på siden at VG Partnerstudio ikke har tilknytning 

til redaksjonen. I startfasen ble innhold under fanen Familieliv merket som «VG Familieliv i 

samarbeid med REMA 1000». Samarbeidet ble i 2015 klaget inn til PFU av fem ulike parter 

som utgjør en kombinasjon av privatpersoner og journalister. Satsningen ble avsluttet i 

november 2016 (Michalsen,c).  

Sponsing er fornuftig å trekke inn i denne forbindelsen, fordi det Pedersen kaller branded 

content kan minne om Kringkastingslovens definisjon av sponsing (1992, § 3-4):  

Ja, det er her det blir komplekst, fordi det norske språket er så fattig. For eksempel snakker vi 

i Norge om ansvar, mens på engelsk kan du skille på accountability og responsibility. Mye av 

native advertising som finner sted internasjonalt kalles konsekvent for "sponsored content". 

Og da er det egentlig ikke snakk om sponsing. Her er det mildt sagt mye rot (Intervju, Torry 

Pedersen, redaktør i VG, 14.04.16). 

Sponsing er en finansieringsform eller et bidrag der en aktør betaler for å knytte noe positivt 

opp mot sin merkevare eller virksomhet. Det er ikke helt enkelt å forstå hva Pedersen mener 

med dette, og han forsøker å forklare nærmere ved å trekke frem eksempler via mobilen. Han 

viser frem den organiske feeden hvor det dukker opp innhold som er merket "sponset" og 

påstår at dette egentlig er native advertising. Ordet sponsing blir brukt av for eksempel 

Facebook og Google og er dermed med på å sette merkestandard, fordi disse plattformene er 

så sentrale. De blir dermed et utgangspunkt for tradisjonelle medier. Ved å bruke ord som 

sponset i en kontekst hvor det ikke er snakk om sponsing blir begrepsbruken misvisende. Når 

store distribusjonsplattformer likevel bruker begrepet feilaktig, utvikles en form for vranglære 

med ulik persepsjon. Over tid kan dette også medføre at ordet får endret sin betydning. 

Benevnelsen festet til innholdet er derfor viktig for å forklare bakenforliggende relasjoner. 

Hva er det egentlig snakk om? Pedersen problematiserer med dette den uoversiktlige 

tilstrømningen av benevnelser knyttet til nye digitale markedsføringsmetoder. Nettopp det å 

knytte et merkenavn til et tema er det REMA 1000 gjør i satsningen på Familieliv. Dette 

kommersielle samarbeidet blir da en form for innholdssponsorat. Likevel er det ikke snakk 

                                                 
3 vg.no/annonsørinnhold/familieliv/rema1000  
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om sponsing av journalistikk, men innhold produsert av innholdsavdelingen på vegne av 

annonsøren – som minner om journalistikk.  

Oppsummering 

Sett ut i fra det journalistiske perspektivet gir forklaringene inntrykk av en mer innfløkt 

begrepsproblematikk, der differensieringen av nyansene knyttet til innholdsmarkedsføring, 

content marketing, native advertising og sponsing er viktig for redaksjonen. Størst enighet 

relateres til forståelsen av native advertising, som beskrives som innhold tilpasset formatet i 

publiseringsstrømmen det plasseres i. Innholdsmarkedsføring forklares som reklame i 

annonsørens egne publikasjoner, men kan plasseres i avisen såfremt den brukes som en 

distribusjonskanal hvor det linkes til annonsørens egne sider. Det som da skiller 

innholdsmarkedsføring og native advertising er området det linkes til. Når det diskuteres hvor 

innholdet plasseres, om det er betalt og hvem som styrer innholdet blir referanserammene 

med ett mer utydelige.  

Det hele kan minne om en enkel kompleksistet i godt selskap med Henrik Ibsens 

Forviklinger4. Tross sekkebetegnelsen danner det seg et mønster som peker i to retninger. 

Den ene retningen sikter mot at innholdsmarkedsføring, tross ulike oppfatninger av 

plassering, betaling og produsent, er en metode innen annonsering der man tar i bruk 

journalistiske virkemidler. I den andre retningen knytter den diverifiserte 

begrepssammenkoblingen innholdsmarkedsføring til en overordnet paraply bestående av ulike 

markedsføringsmetoder. Formålet med disse er blant annet å nå forbrukerne med innhold av 

en mer subtil og informativ karakter gjennom journalistisk inspirerte fremstillinger. Dermed 

er det kanskje ikke selve forståelsen av benevnelsen som er viktig. Komplikasjonene oppstår 

når innholdet ikke tilstrekkelig tydeliggjøres som komersiellt.  

4.1.3 Det etiske perspektivet 

Digitalisering har gitt både markedsføring og journalistikk utvidede rammer for å utøve sine 

oppgaver. Likevel er det ikke fri dressur. Journalistikken er tett forbundet med det etiske 

rammeverket VVP, og PFU er satt til å overvåke og fremme en etisk faglig standard innen 

norsk presse. I tillegg er leserne eller forbrukernes interesser ivaretatt gjennom 

                                                 
4 http://www.ibsen.uio.no/DIKT_Diktht|DiftForviklinger.xhtml?modus=enkeltdikt  

http://www.ibsen.uio.no/DIKT_Diktht|DiftForviklinger.xhtml?modus=enkeltdikt


59 

 

Markedsføringsloven. Både Forbrukerombudet Gry Nergård og generalsekretær i PFU Kjersti 

Løken Stavrum har roller der forbrukernes tillit til det som formidles som skal ivaretas. Disse 

representerer det etiske perspektivet.  

Stavrum og Nergård forklarer innholdsmarkedsføring som en stor sekk av sammensatte 

begreper, men der det først og fremst er snakk om en form for reklame som baserer seg på 

tradisjonelt journalistiske virkemidler. Dette peker i retning av innholdsmarkedsføring som en 

metodisk fremgangsmåte som tar utgangspunkt i et sett virkemidler assosiert med 

journalistikk. Sammenlignes dette med teorien kan det i større grad minne om Quesenberry 

sin forståelse av begrepet native advertising, som går ut på å tilpasse og utforme reklame uten 

at det oppleves som reklame (2016:178).  

Debattene i media har ofte også omtalt annonser som ligner journalistikk. Med det 

utgangspunktet kan man vurdere om forståelsen Stavrum og Nygård her refererer til, bedre 

kan beskrives som native advertising og ikke innholdsmarkedsføring. Likevel ser det ikke 

fullt så enkelt ut. Trekker man inn Pulizzis definisjoner vil differensieringen mellom native 

advertising og innholdsmarkedsføring først fremkomme gitt om man bruker sin egen eller en 

betalt publiseringsplattform. Denne forståelsen underbygger en dualistisk betydning av 

innholdsmarkedsføring som støtter hypotesen om både en overordnet strategi innen 

markedsføringsfaget og en markedsføringsmetode innen annonsering og kommunikasjon. Det 

gir alikevel ikke noen god forståelse av grenselandet, dette er også noe som kan sies å komme 

til uttrykk i Nergårds egen forklaring av definisjonsmakten knyttet til begrepene: 

Det kan være forskjell på dem. Fordi man kan ha bestemte definisjoner i bestemte medier om 

hva de legger i de ulike begrepene og hvordan de organiserer det. Men sånn opp mot 

lovverket så er alt sammen reklame- så sånn sett er det det samme (Intervju, Gry Nergård, 

Forbrukerombud, 28.04.16).  

Om man skal ta utgangspunkt i denne forståelsen er det altså mediene selv som legger 

føringer for begrepspolitikk og praksis. Forbrukerombudet ønsker ikke å legge noen føringer, 

bortsett fra når det er snakk om reklame som gjøres utydelig for den gjengse leser. Her 

henviser hun til punkt 11. i Forskrift om urimelig handelspraksis som beskriver 

omstendighetene som urimelige dersom man bruker redaksjonelt innhold i medier til å 

fremme salg, uten å gjøre det tydelig at det er reklame (2009). Ut i fra dette kan det se ut til at 

begrepsdefinisjoner og hva man forbinder med disse er vanskelig å stadfeste med 

utgangspunkt i etikk og gjeldende lovverk.  
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Stavrum begrenser ikke dette til å gjelde tekstformat, men forteller at det også kan omfatte for 

eksempel videojournalistikk:  

Slagordene holder ikke lenger. Man har også i større grad sett at det å sponse kjendiser kan 

være risikabelt. De doper seg, kjører i fylla og lignende. Gjennom digitaliseringen har man 

fått nye muligheter og ser at flere av de vanlige formene for reklame ikke lenger har den 

effekten man ønsker (Intervju, Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i PFU, 09.09.15). 

Dette viser til den samme utviklingen Pulizzi beskriver om at markedsføringsfaget har måtte 

ta i bruk nye metoder for å oppnå oppmerksomhet (2015a). Samtidig tilføres digitaliseringen 

elementer som transparens der sponsoraktiviteter og annen kommersiell aktivitet i større grad 

sammenlignes med en risikosport, der merkevaren kan risikere å bli assosiert med negative 

hendelser eller uønsket adferd. Konteksten kan ikke bare se troverdig ut, den må også ha en 

viss sannhetsgehalt. «Derfor har man vendt seg mot noe som fremdeles har troverdighet, 

nemlig det journalistiske og bruker noen av den type virkemidler og plattformer for å fremme 

budskapet. Det digitale går hånd i hånd med muligheten til å bruke dette» (Stavrum, 2015). 

Dette peker i retning av en markedsføringsform som i større grad ønsker å knytte tillit til 

budskapsformidlingen. På spørsmål om dette kan være en måte å få reklamebudskapet til å 

oppfattes mer troverdig, nikkes det bekreftende: «Absolutt! Ja, ja, ja. Og det gir en anledning 

til å fortelle mer om produktet, selvfølgelig» (Stavrum, 2015). Utvikling og valg av 

virkemidler knyttes dermed tett opp til mottakeres tillit til budskapsformidlingen. Stavrum 

definerer innholdsmarkedsføring som: «reklame som er basert på tradisjonelt journalistiske 

virkemidler» (2015). Ut i fra et etisk perspektiv kan det derfor se ut til å at  man bruker 

journalistiske formater i reklame for å assosieres med persepsjoner tilknyttet journalistikk og 

med det fremstå mer tillitsvekkende.  

Når det blir snakk om hvordan begreper som content marketing og native advertising 

implementeres på norsk, blir språkdrakten lett litt falmet. Stavrum får ikke helt til å sette ord 

på hva native advertising er. Også her viser hun samtidig til at noe journalistikk, for eksempel 

innen nisjer som mote og interiør, kan ha høy reklameverdi. Dette kobler inn det omdiskuterte 

skillet mellom tekstreklame og redaksjonell omtale som kan by på et bredt spekter av 

gråtoner. Når går innholdet i et motemagasin fra å være redaksjonelt til kommersielt? Dette 

ble spesielt tydelig da Vanessa Rudjord, daværende redaktør i Costume, åpnet hjemmet sitt 

for en interiørsak i bladet iført designervenninnens kjole. Samtidig som bladet lå til salgs i 

kioskhyllene og venninenns kjole fikk gratis eksponering, ble leiligheten lagt ut for salg 

(PFU-sak 129/14). Denne saken ble tatt opp i PFU og felt. Stavrum anerkjenner likevel ikke 
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logikken om at uoversiktlig begrepspolitikk gjør dette vanskelig å skille, og setter grensen ved 

lakmustesten. «Får jeg en økonomisk fordel av det jeg skriver nå? Har du det, skal du være 

varsom og tydelig- så leseren ikke blir forledet» (Stavrum, 2015). Hun knytter dermed 

innholdsmarkedsføring til økonomiske transaksjoner. Nergård på sin side poengterer at det er 

viktig å sikre journalistikken og mediehusenes økonomiske fremtid.  

Det en tenker seg er at man kan ha en form for sponsing av journalistikk hvor de som betaler 

ikke har noe innvirkning på det som blir skrevet, i motsetning til innholdsmarkedsføring hvor 

man tenker seg at den som betaler har mer innflytelse på innholdet (Intervju, Gry Nergård, 

Forbrukerombud, 28.04.16).  

I sammenheng med innholdsmarkedsføring trekker hun her frem sponsing som en parallell 

utvikling, men med innhold som er motivert ut i fra kriterier tilsvarende Kringkastingslovens 

definisjon. Det viktige er hvordan man oppfører seg i skjæringspunktet mellom journalistikk 

og markedsføring, og hvordan dette presenteres ovenfor forbrukeren. Igjen er det tydeligheten 

som spiller en avgjørende rolle. Tydliggjøringen er tydeligvis ikke knyttet opp mot 

begrepsbruk, for når det blir snakk om andre begreper og ulike tilnærmingsmåter, svarer hun 

at dette ikke er viktig:  

Jeg har jo hørt alle disse begrepene, og så er det rollen min å gå ut til dem å si at det er det 

samme for meg hva du kaller det. Alt som er betalt innhold er reklame i Markedsføringslovens 

forstand. Og det skal komme klart frem hva dere legger i det, slik at leseren vet det (Intervju, 

Gry Nergård, Forbrukerombud, 28.04.16). 

Ut i fra Nergårds fortolkning kan man forstå innholdsmarkedsføring som innhold som 

produseres av den kommersielle aktøren. Til forskjell vil den kommersielle aktøren ved 

sponsing ikke ha mulighet til noen form for påvirkning av innholdet. Innholdsmarkedsføring 

vil ut i fra denne forståelsen dermed falle utenfor begrepet sponsing, fordi den kommersielle 

aktøren selv, eller ved hjelp av innholdsavdelinger eller andre profesjonelle aktører, setter 

føringer for eller er med på å utforme innholdet. Stavrum kommenterte risiko i forbindelse 

med sponsing. Som parallell kan man dermed diskutere om journalistisk tilknyttede sponsorer 

ved eventuelle skandaler kan bidra til å trekke journalistisk tillit og troverdighet ned. 

Journalistikken kan først ansees som sponset dersom den kommersielle aktøren ikke har 

innvirkning på det redaksjonelle stoffet den kobles opp mot, men det utelukker ikke at ytre 

faktorer kan påvirke og er verdt å ta med i vurderingen. I Kringkastingsloven står det for 

øvrig at det ikke skal oppmuntres til kjøp av sponsor produkter eller tjenester (§ 3-4, 4. 

avsnitt). Dersom den samme lovgivning og ordlyd skulle gjelde for annonsørinnhold i digitale 

aviser vil en aktør som vurderer å sponse journalistisk innhold, hverken kunne ha innflytelse 
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på innhold eller kunne oppfordre til kjøp av varer eller tjenester. Innholdsmarkedsføring vil 

deretter nærmest fremstå som et smutthull for annonsøren. 

Forveksling er et nøkkelord sett i forhold til etikken. Etiske normer et tiltenkt å gi et tydelig 

skille og forhindre denne forvekslingen. Dersom man benytter seg av innholdsmarkedsføring 

for å vekke tillit hos de man ønsker å nå, vil forveksling kunne gi motsatt effekt både innen 

markedsføring og journalistikk. På den andre siden vil noen kunne tjene penger på en slik 

forveksling ved å kunne tilby rådgivende tjenester. Ut i fra det Stavrum og Nergård forteller 

er ikke begrepsbruken en avgjørende faktor. Hovedvekten ut i fra det etiske perspektivet 

legges på forbrukernes evne til å skille produktene fra hverandre, altså selve tydeliggjøringen.   

Oppsummering 

Det kan se ut til at både Nergård og Stavrum er ganske samstemte om hva som er viktig når 

det gjelder debatten om innholdsmarkedsføring; skillet mellom hva som er reklame og hva 

som er journalistikk. Deres forklaringer peker på innholdsmarkedsføring som reklame der det 

benyttes tradisjonelt journalistiske virkemidler. Dette perspektivet er ulikt de teoretiske 

forståelsene som i hovedsak refererer til innholdsmarkedsføring som en mer overordnet 

strategisk retning innen markedsføringsfaget. Det kan vise til at man i Norge har tilkjent 

innholdsmarkedsføring en spesifikk rolle som en markedsføringsmetode der reklamen 

tilstreber et journalistisk uttrykk. Både Nergård og Stavrum påpeker at begrepsdefinisjoner og 

avklaringer ikke er avgjørende, heller tydeliggjøring av skillet mellom 

kommunikasjonsformene. 

4.1.4 Hva er innholdsmarkedsføring sett ut i fra de tre 

perspektivene? 

Ut ifra informantenes svar kan man tilsynelatende si at det ikke er noen bred konsensus i 

forståelsen av hva innholdsmarkedsføring er, noe som i stor grad bekrefter at begrepet brukes 

som et sekkebegrep. Til tider kan man få inntrykk av at det hersker fullstendig kaos både i 

form av persepsjon, begrepsbruk og begrepspolitikk. Mens formalistene har et veldig holistisk 

syn på begrepspolitikken som omfatter innholdsmarkedsføring og problematiserer 

tydeliggjøring og forveksling, er redaktørene mer nøye på å differensiere mellom egenskaper 

og nyanser innen begrepsforståelsen. Inntrykket fra de kommersielle interessene gir et bilde 
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av et langsiktig pull-perspektiv sammenlignbart med strategiske kommunikasjonsformer der 

man etterstreber tillitsvekkende og godt innhold som er relevant over tid.   

Likevel tegner resultatene et bilde av en form for struktur som peker i to retninger. For det 

første kan man se innholdsmarkedsføring som en overordnet strategi som omfavner flere ulike 

markedsføringsmetoder. Disse fokuserer på å skape og distribuere relevant og verdifullt 

innhold for å tiltrekke seg og engasjere en definert målgruppe. Innunder denne paraplyen 

henger de amerikanske begrepene content marketing, branded content, sponsored content og 

native advertising med flere. Alt dette omfattes av innholdsmarkedsføring. Den andre 

forståelsen ser på innholdsmarkedsføring som en metode tett forbundet med journalistiske 

virkemidler, og som publiseres i en organisk nyhetsstrøm. Det minner om det amerikanske 

begrepet native advertising, der innholdet tilpasses det det plasseres med. Dette tyder på at 

man her til lands forstår innholdsmarkedsføring som en form for native advertising, satt inn i 

en journalistisk kontekst.  

Et av elementene som ser ut til å skape forviklinger er differensieringen mellom de ulike 

kategoriseringene, kombinert med de digitale mulighetene teknologien byr på. Med kategorier 

menes hvem som produserer innholdet, hvor det publiseres, hvem som styrer fremtsilling og 

om det er betalt for videre distribusjon. Der det tidligere var et tydelig skille mellom kjøpt og 

betalt, henter det betalte i økende grad inspirasjon fra det ubetalte organiske innholdet. På den 

andre siden har med det ubetalte organiske innholdet fått muligheter til å øke rekkevidde for å 

nå sitt publikum gjennom kjøpte distribusjonstjenester. Dette kompliserer benevnelsene og 

deres definisjoner, fordi grensedragningene blir uklare. Er det når man setter penger på 

innholdet det blir reklame? Kanskje er det grunn til å redefinere begrepet reklame. Ut fra 

informantenes forklaringer kan det gi inntrykk av at det som ikke ser ut som reklame, har 

større kommersiell verdi enn ordinære annonser. Man ønsker altså at innholdet ikke skal 

minne om reklame. Det skal oppfattes som gode historier som gir en merverdi ved å formidle 

tillitsvekkende historier som oser troverdighet, altså innholdsmarkedsføring. 

4.2 Drivkrefter bak fremveksten av 

innholdsmarkedsføring 

Reklame i tekstformat er ikke noe nytt, men med digitaliseringen som bakteppe har 

referanserammene for konseptet blitt endret. Digitaliseringen har endret markedsstrukturen 
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som både markedsførere og journalister opererer i. Samtidig har merkevarer og forbrukere i 

større grad frigjort seg fra tidligere dominerende kommunikasjonskanaler. Vi ser tendenser til 

endring både i forbrukervaner, økonomiske strukturer og forretningsmodeller, 

innholdsmessige utforminger og forflytning av tidligere maktstrukturer i medielandskapet. Jeg 

synes derfor det er interessant å se nærmere på hva de ulike berørte partene innen mediene 

erfarer er drivkraften bak fremveksten av innholdsmarkedsføring, og hvordan dette påvirker 

mediestrukturen og mediebildet. Kapitlet er delt inn i tre underkapitler som gjenspeiler 

hovedendringene. Den første delen tar for seg digitaliseringen og endringen i mediestrukturen 

som følge av den. I den neste delen ser jeg på lesernes endrede vaner, bruk og preferanser på 

nett. I den siste delen vil jeg se på utfordringer i den journalistiske forretningsmodellen. 

4.2.1 Digitale nyhetskannibaler 

En drivkraft bak fremveksten av innholdsmarkedsføring er digitaliseringen. Digitaliseringen 

har udiskutabelt gjort det enklere å uttrykke seg fritt. Med internett og en tilkoblet enhet kan 

enhver uttrykke det de måtte ønske på verdensveven. Har man et stort nettverk på sosiale 

medier kan distribusjonen av innholdet man publiserer være betydelig. Dette har utfordret 

eksisterende strukturer og gitt flere anledning til å fremme et budskap og sette dagsorden. 

Dette har endret journalistenes monopol til å definere ordskiftet, og utfordret markedsførernes 

dominans innen produksjon av kommersielt innhold.  

Makten til det skrevne ord … 

Det har vært en uskreven regel at pressen har en dagsordenfunksjon. Teknologien har 

utfordret dette og gitt representanter utenfor mediene større mulighet til å uttrykke seg:  

Journalister i dag har på mange måter en liten identitetskrise. Tidligere har de hatt all makt 

for det skrevne ordskiftet. De har hatt ansvaret for å forvalte det kritiske søkelyset eller 

dekningen av det vi blir eksponert for. Og det er en rolle som de har tjent gode penger på. De 

har etablert en stor makt. Men den makten er jo nå på mange måter distribuert ut. Alle kan 

produsere nyheter. Det har resultert i at journalistene selv føler at de har mistet mye makt og 

det er de litt indignert over (Intervju, Hans-Petter Nygård-Hansen, kommunikasjon & PR, 

07.10.15).  

Nygård-Hansen viser her til endringer innen maktstrukturene når det gjelder å sette 

dagsorden. Det han sier indikerer en fremvoksende form for allmenn formidling som kan 

vekte maktstrukturene innen medielandskapet annerledes. Innholdsmarkedsføring kan dermed 
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forklares som en form for overlevelsesstrategi på vegne av journalistikken, for å opprettholde 

tilstrømningen av annonseinntekter og relasjoner til annonsørene. De digitale plattformene har 

frigjort aktører slik at de ikke lenger er avhengig av en redaksjon eller markedsførere for å få 

formidle et budskap. Ved å bygge egne distribusjonsnettverk i sosiale medier og publisere 

innholdet på egne kanaler, får man i tillegg større mulighet til å tilpasse innholdet til egen 

leserskare og velge hvordan innholdet presenteres. Dette viser til en konkurranseform avisene 

ikke hadde på papirformat, og peker mot utviklingen McNair refererer til som den femte 

statsmakt, der blogger og sosiale medier i økende grad påvirker mediebildet (2013:773). 

Kostnadene ved å trykke en artikkel selv ville vært for stor, mens teknologien har gjort dette 

både enkelt og billig. Det handler om å produsere innhold som skaper et ønsket engasjement. 

«Da handler det om en markedsføringsmetodikk der innholdet skal oppleves verdiøkende. 

Altså en intendert egenverdi for mottakeren» (Nygård-Hansen, 2015).  

Det er fortrinnsvis store bedrifter som ser behov og muligheter for å utnytte de nye 

kommunikasjonsmulighetene. Helst skal det være så kult og engasjerende at det tar av, ideelt 

sett gjennom organisk spredning. Egne nettverk gir grobunn for tettere dialog, bedre 

oppfølging og større sannsynlighet for å treffe de man ønsker med relevant innhold. Det er 

gjennom egne nettverk større sannsynlighet for å nå ut til de man ønsker å treffe, men 

rekkevidden kan være en utfordring. Relasjonen til avisen blir dermed endret fra en 

informasjonssil til en distribusjonsplattform.  

Det hjelper ikke å skrive godt innhold hvis ingen leser det. Avisene har et veldig stort 

distribusjonsapparat. VG for eksempel, har 3,2 millioner daglige lesere. Det vil si at de når 

omtrent halvparten av Norges befolkning. Så innholdsmarkedsføring er en tjeneste de kan 

selge (Intervju, Hans-Petter Nygård-Hansen, kommunikasjon & PR, 07.10.15).  

Avisene fungerer altså som en distribusjonsplattform for å videreformidle et budskap på 

vegne av de kommersielle interessene. Tilgjengeligheten på publiseringsplattformer og 

forbrukere gjennom digitale plattformer har dermed brutt ned medienes dominans innen 

distribusjon av innhold.  

Substitutter 

I tillegg til at annonsørene tar markedsføringen i egne hender og journalistene lider av 

finansieringsproblemer, kapasitetsproblemer og ressursproblemer, blir enkelte 

kostnadskrevende elementer i journalistikken byttet ut. Klungtveit peker på det han mener er 
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et urovekkende utviklingstrekk der noen mediehus lar reklame erstatte enkelte stoffområder, 

slik som for eksempel mat- eller reisejournalistikk. VG har blant annet lagt ned 

reiseredaksjonen. Pedersen forklarer at dette har bakgrunn i overfloden av reiseblogger, 

nettsteder og informasjon på internett. Det kan også underbygge påstandene om knapphet 

innen journalistiske ressurser og økonomi, og viser at denne formen for journalistikk er 

kostnadskrevende. Informasjonen er tilgjengelig på nett, og da kan det synes mer 

hensiktsmessig å bruke den journalistiske kapasiteten på mer samfunnsnyttige områder. Kan 

en blogg være redaksjonelt innhold? «Det kan meget vel være, men da må det foretas en 

kvalitetskontroll» (Pedersen, 2016). Det viser at innhold produsert utenfor redaksjonen, som 

for eksempel blogger, kan innlemmes i avisen som redaksjonelt innhold. Det er ikke til å 

komme unna at bloggsfæren spiller en stadig større rolle i mediebildet. Bloggere får egne TV-

program og eksponeres jevnlig i media og reality-TV.  

Bloggere forteller historier. Det er innholdsmarkedsføring. Også knytter de det opp mot 

produkter de har kjøpt eller brukt. Leseren av disse bloggene føler de har lært noe nytt. De 

har fått tips om hvordan de bør sminke seg og hva som er hot i dag (Intervju, Hans-Petter 

Nygård-Hansen, kommunikasjon & PR, 07.10.15).  

På mange måter spiser bloggsfæren markedsandeler og plass som tidligere var forbeholdt 

journalistikk. Dette peker i retning av omprioritering som et resultat av omstrukturering og 

knapphet på journalistiske ressurser. Til tross for denne tendensen kan mye indikere et skifte 

også innen satsningen på journalistikk. En form for spissing med fokus på de omfattende og 

kompliserte fagområdene. Markussen gir inntrykk av at journalistikken, som en følge av 

digitaliseringen, i større grad spisser seg inn på nyhetsformatet og videreformidling av tyngre 

og mer krevende nyheter. Dette står i kontrast til assosiasjoner av journalistikk som enkel, 

underholdende og lite troverdig.  

Jeg synes det skjer noe nå. Folk ønsker lengde og dybde. Vi måler jo hvor lang tid folk bruker 

på en artikkel, og det nytter ikke å drive med klikk-bate. Vi ser et sug etter mer dybde, og 

lengre og grundigere artikler. Man får ikke det samme gjennom en ti-linjers NTB sak. Så jeg 

er ikke pessimistisk på journalistikkens vegne, overhode ikke (Intervju, John-Arne Markussen, 

redaktør i Dagbladet 29.04.16).  

4.2.2 «One size doesn’t fit all» 

En tungtveiende drivkraft bak fremveksten av innholdsmarkedsføring er endrede 

forbrukervaner som følge av mulighetene digitaliseringen gir. Vi har og styres av ulike 

preferanser. Analyseverktøy gjør det mulig å tilpasse reklamen til vår aktivitet på 
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søkermotorer og i sosiale medier, i tillegg med innhold våre digitalt tilknyttede "venner" 

engasjerer seg i. Vi har også mulighet for å tilrettelegge informasjonsflyten selv for å unngå 

det vi oppfatter som unødvendig støy. Populariteten av blokkeringstjenester for reklame 

indikerer en endring innen forbrukernes preferanser, men også en endring av 

reklamebransjens metoder.  

Teknologien gir større muligheter for å knytte merkevaren opp mot tema tilpasset de man 

ønsker å nå. Mulighetene kan virke nesten uendelige, men flere markedsførere har erfart at det 

ikke alltid er like enkelt å nå frem, og det hjelper ikke nødvendigvis å knytte merkevaren opp 

mot populære navn. Dette poenget blir særlig tydelig ut i fra Knudsens betraktninger: «Hvis 

du har en pappablogger som aldri trener, men du på død og liv vil ha han til å snakke om 

nettbutikken din som selger pulsklokker, da tenker jeg at da kaster du bort pengene dine» 

(Knudsen, 2016). Og det ligger kanskje noe i det. En pulsklokke frontet av en 

toppidrettsutøver gjør det mer sannsynlig at vi ønsker oss nettopp den klokken, til tross for at 

den bare skal brukes til enkel intervalltrening. 

Formen på innholdet påvirkes av forbrukernes adferdsmønster på nett. «Innen 

innholdsmarkedsføring kan man skrive litt mer, knytte følelser til annonsøren eller gi mer og 

bedre informasjon om det man skal selge» (Sørlie, 2016). Sørlie viser til at informasjon er et 

nøkkelelement innen innholdsmarkedsføring. Det er informativt kommersielt innhold. I følge 

Knudsen settes det få grenser i forhold til hva man kan publisere. «Det er det som er så fint 

med content, du kan gjøre alt. Alt som engasjerer og interesserer folk. Det er alt fra å se hva 

folk googler til det som er dagsaktuelt. Så gjelder det å treffe» (Knudsen, 2016). Mulighetene 

for å nå den som ønsker topp-utgaven av pulsklokke, når du ikke ved å fronte produktet med 

en utrent pappablogger. Teknologien legger dermed til rette for segmentering slik at reklamen 

i større grad tar treffer forbrukernes interesser. «Det er målgruppeorientert markedsføring. 

Man har innsett at "One size doesn’t fit all". Budskap på bakgrunn av målgruppe er ekstremt 

viktig» (Nygård-Hansen, 2015).  

Med internett har man i større grad mulighet til å dyrke enkeltinteresser gjennom ulike 

nettsteder eller applikasjoner som dekker ulike behov. «Hvis jeg skal lete etter et nytt hus på 

internett, så går jeg der hvor det er flest hus som tilbys meg. Jeg går ikke dit for å lese om 

nyheter. Da går jeg et annet sted. Slik var det ikke i avisverdenen før» (Pedersen, 2016). 

Tidligere tittet man for eksempel ofte på boligannonser gjennom bilag i avisen. Endringene 

går ut på hvor forbrukerne går for å oppsøke innhold de har egeninteresse i. Pedersen 
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forklarer dette gjennom en enklere mulighet for å skape dypere og renere nisjer. «Før bestod 

aviser av litt av alt, fordi økonomien la til rette for det. Det å anskaffe trykkeri og et 

distribusjonsapparat er veldig dyrt. Det å skaffe seg en PC, internettlinje og et domene er 

svært billig» (Pedersen, 2016). 

Internett, med dets overflod av informasjon har gitt oss muligheten til å både sjekke og lære 

mer om det vi ønsker, der og da. Når vi ikke opplever informasjonen om pulsklokken 

troverdig eller tilstrekkelig, oppsøker vi andre kilder for å innhente mer informasjon. Det er 

sannsynlig at man går dit man vet det er informasjon om det man ser etter fra før. Hvilke 

aktører vet mest og best om det man ønsker å finne ut av? 

Forbrukere er mere søkende. Vi vil vite mer om en ting. Når du skal kjøpe en sykkel holder det 

ikke at det er et sykkelmerke, du skal vite litt mer. Vi oppsøker informasjon i større grad. Det 

handler om å skaffe informasjon. Så kommer det selvfølgelig tilbake til om innholdet er riktig. 

Det må være troverdig også, men det er ikke først og fremst det som gjør at annonsørene 

bruker det verktøyet. Det er mer det at de ønsker å informere om et produkt (Intervju, Jørgen 

Sørlie, leder av DB Medialab, 15.04.16). 

Sørlie mener bruken av journalistiske virkemidler og verktøy i mindre grad har med å få 

innholdet til å se troverdig ut, men at man ønsker å bruke fortellerteknikkene til å informere 

på en annen måte enn push-overskrifter. Dette er Nygård-Hansen langt på vei enig i. «Alt 

kommer som en konsekvens av et selskap som pusher ting ut. Det forstyrrer deg. Motsatsen er 

inbound (pull), altså det mottakeren finner selv» (Nygård Hansen, 2015). Vi som forbrukere 

ønsker å bli informert om kvalitetene og egenskapene til det vi vurderer å kjøpe, sett at vi er 

interessert i å kjøpe produktet. Dersom behovet og ønsket ikke er tilstede og annonsen i 

tillegg er utformet for å vekke oppsikt, vil innholdet vurderes som støy og oversees.  

Så hva slags kommersielt innhold synes vi er greit? Når Pedersen blir spurt om dette trekker 

han frem New York Times og deres annonsering om serien Orange is the new black.  

New York Times sin fremstilling av Orange is the new black, betalt av Netflix, var usedvanlig 

bra og innsiktsfullt om forholdene for kvinner i amerikanske fengsler. Og det knytter jo en bra 

relasjon til merkevaren Netflix. De sitter ikke og skriker «Se på dette!». Det er snakk om en 

mer subtil kommunikasjon (Intervju, Torry Pedersen, redaktør i VG, 14.04.16). 

Saken setter søkelys på forholdene innenfor kvinnefengsler i USA og bærer preg av en 

nyhetsjournalistisk skriftsspråk, med kanskje litt mer uortodokse elementer som bilder, 

lydklipp, grafer og video (Diezel, 2014). Fremstillingen bærer preg av en mer subtil 

kommunikasjonsform. Endringen handler altså ikke bare om selve kommunikasjonen av et 
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produkt, men en helhet som spisses inn mot et interessefelt gjennom historiefortelling og 

kontekstualisering. Diskusjonene i kjølvannet av denne annonsen satte fokus på kvinners 

forhold i amerikanske fengsel, men samtidig følte flere lesere seg lurt da de oppdaget at saken 

ikke var journalistikk.  

Forbrukernes endrede preferanser merkes også innen journalistikken. Et mer opplyst 

publikum forventer en merverdi når de skal lese journalistikk. Markussen påpeker at noe av 

det som leses mest er meningsartikler, kommentarer og debattinnlegg. «Denne endringen ser 

også kommersielle aktører, for det har de muligheten til å følge i dag med bakgrunn i all data 

som er tilgjengelig. Vi ser det er økende etterspørsel etter grundigere journalistikk, mye mer 

enn for noen år tilbake» (Markussen, 2016). Reaksjonen er da ikke bare begrunnet i 

forbrukernes manglende interesse for tradisjonell reklame, men deres preferanser knyttet til 

grundigere og bedre informasjon. Endringene begrenser seg ikke bare til lesning, men utfolder 

seg også i form av direkte engasjement. «Det kommenteres masse i sosiale medier. Det er et 

stort engasjement, og digitaliseringen har gjort det mulig. Så jeg mener det har virket mer 

demokratiserende» (Markussen, 2016). Teknologien har dermed lagt til rette for en økt 

involvering gjennom kommentarfunksjoner og debattforum som legger til rette for en åpen 

offentlig debatt.  

En av hovedårsakene til endringene i mediene og innen markedsføringsmetoder oppstår som 

følge av endrede forbrukervaner og preferanser. Publikummet krever mer. Vi kan og vet mye, 

og det vi ikke vet kan vi raskt finne ut ved hjelp av noen søk på internett. Det viser også at de 

tradisjonelle reklameformatene virker utdatert. Blinkende reklamer med neonlys og fancy font 

kjøper vi ikke lenger. Vi blir kanskje til og med irritert fordi det ikke treffer oss. 

Innholdsmarkedsføring er en bedre tilpasset enn tradisjonell reklame, når målet er å treffe et 

mer kvalifisert og krevende publikum.   

4.2.3 Forretningsmodellen 

Gamle forretningsmodeller forvitrer, skrotes og forkastes. En av de største utfordringene 

digitaliseringen har ført med seg knyttes tett opp mot økonomi og journalistikkens 

inntjeningsmodeller. Den journalistiske forretningsmodellen har i lang tid vært tilpasset et 

distribusjonsapparat i papirformat og en form for monopol på formidling av nyheter. I den 

digitale sfæren er ikke nyhetsformidling begrenset til tekstformat. Mediehusene satser på en 

multiplattform strategi, der tekst, video, bilder, podkaster med mer sameksisterer i en 
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kontinuerlig symbiose. En slik multiplatform strategi eller konvergens mellom ulike 

platformer setter samtidig større krav til å fylle de redaksjonelle flatene med innhold. Parallelt 

har annonsører i større grad mulighet til å velge egne eller andre kommunikasjons-kanaler. 

Det fører til at inntektsgrunnlaget fra annonser faller fra. Den tradisjonelle 

forretningsmodellen innen journalistikk blir til et usikkerhetsmoment. Dette har tydelig preget 

bransjen gjennom de siste årene. Omstillingen er både smertefull og lønnsom: 

Hva gjør man med Dagbladet eller VG når man ikke tjener penger på det lenger? Jeg tror at 

det å finne de forretningsmodellene for mediehus, som har høye kostnader knyttet til det 

redaksjonelle innholdet, blir avgjørende fremover. Vi ser hvordan inntektene på andre 

annonseprodukter daler. Omsetningen går nedover. Så det er klart at det å finne nye verktøy 

for å finansiere journalistikk blir avgjørende (Intervju, Jørgen Sørlie, leder DB Medialab, 

15.04.16).  

Dette peker mot hovedårsaken bak innlemmingen av innholdsmarkedsføring i det norske 

medielandskapet, nemlig de økonomiske utfordringene knyttet til journalistikkens 

inntektsgrunnlag. Det tradisjonelle inntektsgrunnlaget er hovedsaklig basert på to ulike former 

for inntekter; salg av annonsørinnhold og ulike former for brukerbetaling. 

Adblock 

Utfordringene innen avishusets forretningsmodell knyttes i stor grad opp mot annonser som er 

en betydelig inntektskilde for avisene. Problemet er bare at inntektene ikke er store nok. 

«Norske aviser tapte i fjor 740 millioner kroner i annonseinntekter på papir - mens digitale 

inntekter økte med kun 21 millioner» skriver Gard L. Michalsens i en artikkel som beskriver 

Medietilsynets årlige økonomirapport for 2015 (2016). Tallene for året etter er så vidt nevnt i 

media. I digitale aviser har det vært vanlig med blant annet bannerannonser, annonser som 

former en hestesko rundt det journalistiske innholdet og tilpassede rubrikker. Til 

sammenligning med papiravisen settes det også på nett krav til synlighet og rekkevidde på 

nett dersom annonsøren skal finne investeringen lønnsom: 

Nettaviser- reine nettaviser- tar ikke med seg arven med de store dyre produksjonskostnadene 

som ligger i det analoge. De har bare det digitale å forholde seg til. Likevel klarer de ikke å 

skape så store inntekter som de kanskje skulle ønsket gjennom annonsering, fordi folk velger 

vekk bannerannonser. Da må vi finne inntektsgrunnlag på andre måter, noe av det er da 

innholdsmarkedsføring (Intervju, Hans-Petter Nygård-Hansen, kommunikasjon & PR, 

07.10.15). 
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En av de største utfordringene innen annonsering er forankret i forbrukernes sviktende 

interesse for forstyrrende elementer i deres nyhetssøk. Derfor benytter flere og flere lesere seg 

av programmer som stenger slike annonser ute. Dette kan være sperrer i form av innstillinger 

på nettlesere, apper eller nedlastede adblock programmer. Nergård sier at «bortfallet av 

annonseinntekter er det som gjør at mediene tyr til denne formen for markedsføring. Når 

forbrukerne ikke ønsker digitale bannerannonser vil jo ikke annonsørene betale for dem» 

(2016). Annonsørene har bitt seg merke i denne endringen, noe som resulterer i lavere 

investeringer av annonser. Det viser til at innholdsmarkedsføring ikke bare er en mulig 

inntektskilde, men også en reaksjon på endrede forbrukermønster. Likevel er ikke alle 

samstemte om at dette er en god løsning på den økonomiske knuten. «Annonsører betaler 

naturlig nok mer for skreddersydd reklame som kanskje også er godt likt blant potensielle 

kunder. Men slike trender jevner seg raskt ut når hele bransjen driver med det samme» 

(Klungtveit, 2016).  

Tilpasset reklame gir nytt liv i annonseinntektene. Et forsøk på en slik løsning kan kobles opp 

til VG Partnerstudio sin satsning på Familieliv, et konsept der annonsøren REMA 1000 

knyttes opp mot innhold som har relevans for forbrukere de ønsker å knytte sterkere relasjon 

til. Knudsen beskriver det skreddersydde annonseringsformatet som svært spennende.  

«Spørsmålet er om flere blir modne for dette med tiden og om dette er veien å gå for å kunne 

finansiere mediehusene i Norge, slik at man fortsatt kan ha tilgang på god journalistikk» 

(Knudsen, 2016). Sakene på Familieliv blir publisert på et eget domene utenfor avisens 

hovedside. For å øke tilgangen på innholdet blir de innlemmet i det organiske innholdet på 

nyhetssiden, og tilpasset det visuelle uttrykket som vanlig redaksjonelt innhold har. Med 

andre ord omgår man blokkering av reklame ved å tilpasse annonseformen forbrukernes 

preferanser, publiseringsmulighetene i nettavisen og avisens organiske innhold.  

Brukerbetaling 

Da man introduserte nettaviser for markedet var man redd for å miste lesere og publiserte 

derfor nyhetsstoff gratis. Dette har i senere tid vist seg vanskelig å reversere. Markussen 

forteller at brukerbetaling på digitale plattformer har vært utfordrende. «I den digitale verden 

er ting snudd litt på hodet. Vi har begynt å ta betalt for innholdet via en Pluss-tjeneste, men 

den største delen av vår digitale virksomhet er reklamefinansiert. Så du kan si 

forretningsmodellen vår er endret» (Markussen, 2016). Selv med digitale betalingstjenester 
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som Pluss er det utfordrende å høste inntekter tilsvarende de papiravisen en gang ervervet. 

Flere aviser tjente gode penger på løssalg, dette er nå forsøkt erstattet med blant annet 

betaling av enkelt artikler eller tilpassede abonnementsløsninger. Utvikling og design av 

digitale univers koster, samtidig kreves ressurser til publisering på flere plattformer. 

Annonsørene ønsker ikke å legge markedsføringsbudsjettet til distribusjonskanaler der det er 

fare for at de blir blokkert, og som følge av dette flytter de budsjettet til andre kanaler.  

Betalingsvillighet har vist seg å være vanskelig, til tross for at stadig flere leser nyheter på 

nett. Dette kan til dels forklares med at man i introduksjonsfasen av nettaviser ikke tok seg 

betalt og at leserne dermed har en underliggende forventning om å få tilgang til innholdet 

gratis. Nygård-Hansen omtaler endringen som en medierevolusjon der «utfordringen til 

mediehusene nå er å skape inntekter og legger dette til en forretningsmodell som har gått ut på 

dato» (2015). Han sier at avisene som er unnfanget online i den digitale tidsalder gjerne har 

lavere kostnader knyttet til produksjon enn papiravisen, men likevel opplever utfordringer i 

forhold til inntjening. Dette kan forklares med at man også på de digitale plattformene har 

opprettholdt en forretningsmodell der inntekter er tett knyttet til tradisjonelle løsninger for 

annonser og abonnement- eller løssalg. Pedersen bekrefter kompleksiteten bak 

digitalbrukerbetaling, og forklarer dette gjennom overflod av informasjon: 

Brukerbetaling er mer krevende. Annonseinntekter er mer krevende. Min hypotese er at du vil 

aldri få den inntektsstrømmen i journalistiske produkter digitalt som du hadde i den analoge 

verden. Grunnen til det er at vi beveger oss fra posisjonen med knapphet av informasjon, til 

overflod av informasjon (Intervju, Torry Pedersen, redaktør i VG, 14.04.16). 

Informasjonsstrømmen som Pedersen peker mot viser til endringer i informasjonsstrukturen 

innenfor det digitale rammeverket. Internett har gjort det så enkelt å dele informasjon at man 

nærmest drukner i den. Utviklingen kan til dels begrunnes i et skifte innen rådigheten over 

publisering av materiale kombinert med en svært produktiv femte statsmakt, altså 

brukergenerert innhold fra blant annet blogger. Dette skiftet tegner et bilde av en utvikling 

som peker mot et mer hybrid mediesystem der informasjonsformidlingen tar utgangspunkt i 

en kombinasjon av lekfolk og profesjonelle (Chadwick, 2013:166-182). Denne 

kombinasjonen kan se ut til å ha resultert i en inflasjon av nyheter og informasjon, som har 

gjort det vanskelig for mediene å rettferdiggjøre betaling for nyheter ovenfor leserne: 

De store mediehusene prøver å samarbeide rundt betalingsplattformer og gjør mikrobetaling 

lettere tilgjengelig, fordi det er helt uaktuelt for de aller fleste av oss i dag å kjøpe en hel avis 

for å lese en enkelt nyhet. Og der ligger nøkkelen. Vi leser ikke aviser sånn som vi gjorde før, 
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men vi leser fryktelig mye nyheter (Intervju, Hans Petter Nygård Hansen, kommunikasjon & 

PR, 07.10.15).  

Informasjonsflyten og tilgjengeligheten på nett har endret måten vi oppsøker og leser nyheter 

på. Dette påvirker inntjeningspotensialet innen brukerbetaling. Betalingsmurer, salg av 

enkeltartikler og tilpassede abonnementsløsninger ser ut til å koste mer enn det betaler seg. 

De økonomiske utfordringene innen brukerbetaling knyttes tett opp til internetts åpne struktur 

og derav tilgjengeligheten på nyhetene og endringene man ser i forbrukernes nyhetskonsum. 

Det har gjort at man i større grad må se på andre løsninger for å finansiere god journalistikk.  

Ressurser 

Innenfor redaksjonene har man måttet forholde seg til virkeligheten med krav om høyere 

produksjonsrate og usikre økonomiske inntjeningsmodeller. De labre inntektene har også ført 

til substansielle kutt i journalistiske ressurser. Dette innebærer færre journalister, lavere 

budsjetter og mindre kapasitet til å produsere mer journalistikk. Samtidig setter 

digitaliseringen krav i form av design og utvikling, bredde gjennom multiplattform strategier, 

jevnlig oppdatering og synlighet. Samlet sett gir dette en knapphet på journalistiske ressurser. 

Samtidig har økonomien innen kommunikasjonsbasert reklame blomstret, der journalistiske 

egenskaper har høy omsetningsverdi. 

Innholdsmarkedsføring er krevende og setter blant annet krav til kontinuitet og kompetanse. 

«Det mest utfordrende med innholdsmarkedsføring er at det er få mennesker som er flinke til 

å skrive gode historier. Den andre utfordringen er å holde frekvensen oppe» (Nygård-Hansen, 

2015). Det er altså ikke gitt at man ved å skape innhold automatisk gir forbrukerne en 

merverdi. Digitaliseringen har gitt tilgang til gode analyseverktøy som gir større innsikt i både 

lesernes preferanser og hvor det er mest lønnsomt for en kommersiell aktør å bruke pengene. 

Antall klikk innkasserer flere annonsekroner, og tidvis har det versert journalistiske 

overskrifter formulert for å trigge klikk (Andenæs, 2008:51). «Det finnes dårlig journalistikk, 

og i perioder har man med rette kunne snakke om klikkhoreri» (Markussen, 2016). Likevel 

tyder mye på at dette er i endring. Markussen forteller at «anvendt tid per artikkel er blitt mye 

viktigere. Det er godt nytt for journalistikken» (Markussen, 2016). Dette viser igjen til 

informasjons overfloden på internett, og peker mot et stadig økende behov for analyse og 

navigeringsbistand for å bedre forstå og se faktiske forhold i samfunnet.  

Markussen peker samtidig på at reklameformen har økt standarden innen markedsføring:  



74 

 

Ærlig talt, så synes jeg reklamen har blitt bedre etter at vi fikk innholdsmarkedsføring. Og det 

var på tide. Vi har vært utsatt for altfor mye dårlig reklame, spesielt på nett. Så 

innholdsmarkedsføring har på mange måter løfta reklamen. Det har blitt bedre fortellinger 

(Intervju, John-Arne Markussen, redaktør i Dagbladet, 29.04.16).  

Fortellinger tilpasset forbrukerne. For som Nygård-Hansen påpeker: «at the end of the day, 

skal du tross alt ha en ønsket handling. Du skal treffe noen. Du skal røre ved noe. Enten det er 

hodet ditt, hjertet ditt, magen din.. eller lommeboka di» (2016). Kompetansen som er 

nødvendig for å produsere innholdsmarkedsføring er i stor grad basert på journalistenes 

kjernevirksomhet. Når redaksjonen er under økonomisk press er det hovedsakelig to utfall. 

Det ene er at journalistene arbeider med kommersielt innhold i en innholdsavdeling tilknyttet 

mediehuset, det andre er at journalistene blir attraktive arbeidstakere som innholdsprodusenter 

for kommersielle interesser. 

Innholdsmarkedsføring har også praktiske årsaker forbundet med ressurser. Knudsen forklarer 

butikkjedens satsning som mediehus ut i fra et tankesett som handler om å utnytte de nye 

mulighetene: 

Når vi har åpning av en ny butikk skriver vi ikke pressemelding lenger. Vi kjører en live 

sending på Facebook. Det er ikke nødvendig at NRK bruker ressurser på å dekke åpningen, 

når vi kan gjøre det selv. Det er et tankesett som er nødvendig, spesielt med utgangspunkt i 

hvor presset mediene er på ressurser fra før..[…] Kanskje ligger det større verdier i å slippe 

videosnutten selv. Tidligere har media vært alene om å styre informasjonsflyten, med de 

verktøyene vi nå har for hånden kan vi gjøre det selv (Intervju, Amalie Knudsen, REMA 

1000, 29.06.16). 

Kapasitetsutfordringene har påvirket også landskapet utenfor mediene og ført til at man ikke 

bare gjennom teknologien øyner nye muligheter, men at man ut i fra ressursknapphet har 

tilpasset seg en mediehverdag der man ikke kan sløse med journalistens tid. Til det er de for 

verdifulle. På den andre siden får man også mindre innblanding fra kritiske journalistøyne og 

større mulighet til å vinkle innholdet i egen favør.  

4.2.4 Prisen å betale 

Utviklingen krever endringsvillighet til å se utenfor det komfortable tradisjonelle 

rammeverket. Det minst og mest revolusjonerende er selve forretningsmodellen, der 

inntektene til redaksjoner i stor grad er tilpasset andre markedsmekanismer enn de digitale. 

Hovedårsakene til fremveksten av innholdsmarkedsføring nå, er en sammensetning av 

teknologisk utvikling, endret mediebruk og økonomi. Flere tar plass i mediebildet og er med 
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på å påvirke både dagsorden og informasjonsflyt. Innholdsmarkedsføring er en måte for 

annonsører å utmanøvrere forbrukernes blokkeringer av reklame, ved å tilpasse det 

kommersielle innholdet til noe som bedre passer deres ønsker og behov, som et resultat av 

forbrukernes digitale vaner, selektivitet og bevissthet. Innholdsmarkedsføringens subtile 

tilnærmingsmåter tilfredsstiller dette. Reklameformatet krever kunnskap, metoder og 

virkemidler som bidrar til å skape tillitsvekkende informasjon og distribusjon av innholdet. 

Dette er kompetanse journalister har og dermed også noe som har markedsverdi.  

Informasjonsinflasjon og gratisformidling har på mange måter gjort brukerbetaling til en 

besværlig affære. Selv med innholdsmarkedsføring kan det virke som om de økonomiske 

utfordringene på langt nær er løst, og at vi vil se tilkomster av flere alternative 

inntjeningsmodeller innenfor avishuset fremover. Digitale verktøy har på flere måter gjort 

kommersiell aktivitet, rådighet og distribusjon på egne plattformer svært attraktivt som et 

tillegg til eller erstatning for tradisjonell markedsføring. Innholdsmarkedsføring er sånn sett 

en overlevelsesstrategi eller et forsøk på å beholde kommersiell aktivitet på avisens plattform.  

Hovedårsaken til innholdsmarkedsføring er journalistikkens økonomiske situasjon. Et 

synkende skip på åpent hav. Innholdsmarkedsføring er en livbøye i nøden med tilsynelatende 

gode flyteegenskaper og vekstpotensiale. Drivkreftene bak innholdsmarkedsføring er 

kontinuerlig endring som følge av forbrukernes vaner på nett, utdaterte og sviktende 

inntjeningsmodeller. Innholdsmarkedsføring baserer seg på en strategi som går ut på å tilpasse 

innhold og formidling til forbrukerne og de digitale strukturene. Innholdsmarkedsføring kan 

slik forklares som en reaksjon på flere synergier i markedet. Spørsmålet er; til hvilken pris, 

dersom det kommersielle forveksles med journalistikk? Dette ser jeg nærmere på i neste 

kapittel om tydeliggjøring, utfordringer og konsekvenser.  
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 Tydeliggjøring  

I forrige kapittel kom det frem at man ut i fra en norsk kontekst ofte forstår 

innholdsmarkedsføring som kommersielt innhold som er sterkt inspirert av journalistisk form 

og uttrykk. Tidligere har det vært nærmest uhørt å sammenblande kommersielt og 

journalistisk innhold, men pressende økonomi, digitalisering og endrede medievaner har 

tvunget også avishusene til å tenke nytt. Tydeliggjøring av innholdsmarkedsføring, eller 

mangelen av det, har ført til store kontroverser. Hvordan ser det ut? Hvordan skal det fremgå 

at innholdet er kommersielt? Hva er utfordringene? Hvilke konsekvenser kan det få? Ligger 

nøkkelen i merkingen av innholdet? 

Denne delen av oppgaven har jeg delt inn i to. I den første delen ser jeg på hvordan sentrale 

aktører i mediebransjen mener innholdsmarkedsføring i avismedier bør synliggjøres. I den 

andre delen legges det vekt på de utfordrende aspektene ved utydeliggjøring, og hvilke 

konsekvenser dette kan ha for journalistikken. Når grensedragningene gås opp for første gang 

er det med på å legge føringer for en kommende merkestandard. Konseptet 

innholdsmarkedsføring er utviklet for nettopp å ikke ligne reklame. Det kan nærmest fremstå 

som et paradoks når man snakker om tydeliggjøring og tydelige skiller, samtidig som man 

tillater reklameformater som i stor grad ligner på journalistikk, og maner til forveksling. 

Derfor har jeg knyttet dette opp mot etiske perspektiver, og undersøkt om medieaktørene tror 

innholdsmarkedsføring kan påvirke tilliten vi har til journalistikken. Innholdsmarkedsføring 

er en betydelig inntekt, men til hvilken pris?  

Jeg bruker begrepene "tydeliggjøring" eller "synliggjøring" av innholdet i stedet for 

"merking", fordi jeg ønsker å se på mer enn bare merkelappen. Innhold, plassering og visuell 

fremstilling påvirker hvordan vi oppfatter budskapet. Her bruker jeg for enkelthets skyld kun 

betegnelsen innholdsmarkedsføring, uavhengig av hva informantene måtte ha beskrevet dette 

som tidligere i oppgaven, og mener med det; innhold som tar etter en journalistisk fremstilling 

i avismedier.   

5.1 Synliggjøring 

På samme måte som begrepene rundt innholdsmarkedsføring kan skape forvirring og 

uklarheter, kan benevnelsene det knyttes opp mot sies å gjøre det samme. «Sponset av», «i 



77 

 

samarbeid med», «annonsørinnhold», «annonse», «reklame», «kommersielt innhold». Det er 

mye å velge i.  

Dette kommer jo fra amerikansk språk og der snakker man ofte om; «sponsored by», «brought 

to you by», «supported by». Og The Guardian for eksempel, som er en veldig respektert avis, 

har i stor grad og med et ganske betydelig omfang etablert «sponset journalistikk». Jeg kan 

ikke gå i detalj om merking og hvordan de har løst dette, men i USA er dette ganske vanlig 

(Intervju,  John-Arne Markussen, redaktør i Dagbladet, 29.04.16).  

Dette er kanskje også en av kimene til konflikt. Innholdsmarkedsføring og dets 

sammenfallende begreper er tatt direkte fra en amerikansk kontekst og kopiert inn i norske 

referanserammer. Om artikkelen er skrevet i partnerskap med en annen aktør, kan det nesten 

høres ut som om et samarbeid mellom journalister og annonsører. For et tradisjonsrikt, 

matpakkespisende og avislesende folk er slike benevnelser med påfølgende assosiasjoner nok 

til å sette kaffen i halsen.  

5.1.1 Merkelappen 

Diskusjonen om innholdsmarkedsføring har i store trekk handlet om merking. Merking skal 

være tydelig. Leseren skal forstå det helt av seg selv. Likevel hender det at man tar feil. 

Klungtveit peker på en tendens til misbruke kravet til merking ved å bruke ulike begreper 

knyttet til kommersielt innhold, noe som resulterer i forvirring:  

De produktene vi ser i dag burde merkes mye tydeligere, med ordet «reklame» eller kanskje 

ordet «annonse», selv om det antakelig er for vagt for den ordinære forbruker. Uansett om det 

er snakk om noe som er «betalt av», «sponsing», «i samarbeid med», «partnere» eller «i 

partnerskap med», vil ikke forbrukere ha noe begrep om hva det er. Det er et bevisst misbruk 

av forvirringen også innen begrepsbruken, der poenget er å lage en form for reklame hvor det 

ikke er helt tydelig for forbrukerne hva man leser  (Intervju, Harald S. Klungtveit, journalist 

31.03.16). 

Klungtveit forteller her at formålet med reklameformen er nettopp å kamuflere den 

kommersielle avsenderen. Det viser til innholdsmarkedsføringens intensjon om å ligne 

organisk innhold, og det settes dermed uklare rammer for både om og hvordan innholdets 

avsender skal synliggjøres.  

Man vet ikke hva slags relasjon annonsøren har til det journalistiske innholdet uten at 

mediene selv forklarer det. Mediene vil kunne lage egne kategorier, og det er ingen lov som 

definerer innholdet av det her. Mediene og annonsørene må finne ut av dette fortløpende 

(Intervju, Gry Nergård, Forbrukerombud, 28.04.16).  
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Nergård presiserer her at Markedsføringsloven ikke gjelder for avisjournalistikk, men for det 

hun refererer til som "sponset journalistikk", der noen betaler for produksjon av innholdet. 

Markedsføringsloven gjelder også innholdsmarkedsføring satt inn i en journalistisk kontekst. 

Nedenfor ser jeg nærmere på tre av de benevnelsene brukt på innholdsmarkedsføring som ble 

kommentert av informantene; «sponset av», «i samarbeid med» og «annonsørinnhold». 

«Sponset av» 

Benevnelsen «sponset av» introduserer et nytt grenseland mellom journalistikk og 

markedsføring. Før endringen av VVP i 2015 var utenkelig å knytte kommersielle aktiviteter 

mot redaksjonelt innhold. Hva knytter man til benevnelsen «sponset» sett i forhold til 

journalistikk?  

Pedersen peker igjen mot USA, og refererer til både BBC, Forbes, The Atlantic, Wall Street 

Journal, New York Times, The Guardian og Telegraph. For øvrig knytter han benevnelsen av 

det kommersielle innholdet opp mot hva det skal forestille, og indikerer en form for 

kategorisering. Merking «må være avhengig av hva det er. Hvis det er annonsøren som står 

bak innholdet, så er det annonsørinnhold. Hvis det er redaksjonen som står bak innholdet, 

finansiert av noen andre, så er det sponset» (Pedersen, 2016). Ved innholdsmarkdsføring av 

den norske filmen Bølgen ble benevnelsen «sponset innhold» brukt. Dette fikk VG kritikk for 

(PFU-sak 236/15). Likevel påstår Pedersen at sponset er et innarbeidet begrep og viser frem 

både Facebook-feed, engelskspråklige aviser og nyhetsapplikasjoner som benytter seg av 

denne ordlyden. Samtidig poengterer dette nettopp en utydelighet knyttet til merkingen, fordi 

Pedersen tidligere har vist til utfordringene ved at store trendsettende informasjonskanaler 

bruker ordet feil, dermed gir det ikke god informasjon om hva det er ment å vise til.  

Det har tidligere vært forsøk på sponsing av nyheter, som da tobakksprodusenten Camel 

sponset NBC-news (Youtube.com,2010). Det er flere grunner til at dette ikke ble noen hit, 

men fortrinnsvis begrunnes det i at man ikke kan sammenblande kommersiell aktivitet med 

nyheter. Pedersen ønsker likevel en debatt rundt grensedragningene av aktuelt stoff. Han 

trekker frem et eksempel om teknologibransjen:  

Hvis jeg hadde en seksjon som heter smart teknologi, som ikke er nyheter på den måten, men 

allmenne opplysninger rundt teknologiutvikling. Burde det være mulig at et teknologiselskap 

sponset den seksjonen? Jeg mener det (Intervju, Torry Pedersen, redaktør i VG, 14.04.16).  
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Pedersen åpner dermed for at enkelte aktuelle tema vil kunne profitere av sponsing. Her kan 

det imidlertid trekkes i tvil hva Pedersen mener med aktuelle tema. VG Partnerstudio er blant 

annet i ferd med å utforske innholdsmarkedsføring innen politikk, og det de referer til som 

politisk reklame (Johansen, 2017). Kommersiell involvering av parter som journalistikken er 

satt til å overvåke, kan gi implikasjoner knyttet til samfunnsrollen journalistikken har. 

Det er spørsmål om aktualitet, men også ressurser og kostnader knyttet til produksjon av 

innhold. Det kan argumenteres for at et journalistisk utgangspunkt vil gi en mer objektiv 

fremstilling av innholdet, likevel kan kompetansen på området og tiden journalisten bruker til 

å sette seg inn i problemstillingen kanskje brukes mer fornuftig. Det er tross alt en vesentlig 

forskjell på en reiseskildring fra Panama og innholdet i Panama-papirene. Markussen trekker 

frem eksemplet om skismurningsmerket Swix som kan sies å belyse denne problematikken: 

Swix er naturlig nok veldig gode på skismurning. Ingen forteller bedre om skismurning og 

hvordan du smører skiene dine enn dem. Hvorfor skal jeg som leser få dette formidlet gjennom 

en journalist som et mellomledd? […] Det er en del ting de som driver med det kan fortelle 

like godt, om ikke bedre enn en journalist. […] Hvis det er snakk om at skismurningen 

ødelegger naturen over tid, da skal vi selvfølgelig skrive en kritisk reportasje om dette. Da vil 

jeg ikke at Swix skal fortelle den, men at historien kommer fra en journalist som har lest seg 

opp og har peiling på kjemikalier, naturvern og miljøskader og kan stille og opplyse om 

kritiske spørsmål i reportasjen (Intervju, John-Arne Markussen, redaktør i Dagbladet, 

29.04.16).  

Likevel kan man stille spørsmål om ikke en slik løsning kan sies å gå på bekostning av idealet 

om objektivitet, et normkrav som står høyt i journalistisk praksis. På den andre siden kan 

dette frigjøre journalistiske ressurser til nettopp å prioritere dekning av samfunnsoppdragets 

oppgaver. Som Markussen sier kan noen områder være mer egnet for kommersielle aktører. 

Det er her innholdsmarkedsføring får innpass.  

Etiske kjøreregler er nedfelt i ryggmargen på enhver journalist. Det er nødvendig for at 

innholdet og derav yrkesutøvelsen skal opprettholde sin funksjon. Nergård synes heller ikke 

det er spesielt problematisk dersom et reisebyrå får spalteplass i avisen, såfremt avsenderen 

kommer tydelig frem. Dette begrunnes ut i fra journalistikkens samfunnsoppdrag, der 

oppgaven i større grad handler om å undersøke byråets virksomhet.  

Det ville være naturlig at journalisten undersøkte om hotellene har så god standard som de 

påberoper seg, om strendene er så fine, om de som har vært der er fornøyde og hvordan 

arbeiderne der har det (Intervju, Gry Nergård, Forbrukerombud, 28.04.16).  
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Dette viser til at rollene til en journalist og til en kommersiell aktør har ulike utgangspunkt og 

tilnærminger i forhold til hva som er viktig og hvordan det presenteres.  

I følge VVP før juni 2015 var det «uforenelig med god presseskikk å la sponsing påvirke 

redaksjonell virksomhet, innhold og presentasjon» (punkt 2.8). Ved å introdusere benevnelsen 

«sponset av» har man utfordret dette direkte. Slik jeg forstår redaktørene er det greit med 

sponsing av enkelte områder av aktualitetsstoff, men hva som ansees som aktuelt ser ut til å 

være relativt åpent. Ordlyden i VVP etter juni 2015 har satt døra på gløtt for slike krumspring.  

Jeg støtter at man integrerte Tekstreklamebiten i VVP. Det synes jeg er riktig fordi det faktisk 

er en veldig viktig del av det etiske regelverket, og fordi tekstreklame har blitt mer sentralt. 

[…] Innholdsmarkedsføring er et viktig redskap. For det første blir reklamen bedre, for det 

andre må vi tjene penger for å utføre samfunnsoppdraget. Så er det klart redaksjonelt innhold 

og media er under større press enn vi var tidligere. Det stiller større krav  (Intervju, John-

Arne Markussen, redaktør i Dagbladet, 29.04.16). 

Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller 

presentasjon. Dersom redaksjonelt stoff er sponset, skal det merkes godt. Det som likevel ikke 

er greit å sponse, er nyhets- og aktualitetsjournalistikk. Spørsmålet som dukker opp her er om 

journalisten som skriver reiseartikkelen ville kunne bære noen tyngde og troverdighet dersom 

artikkelen var sponset av et reisebyrå.  

«I samarbeid med» 

Journalistikk har ideelt sett sitt utspring i frie og uavhengige journalistiske vurderinger. Kan 

man samarbeide med kommersielle interesser om det?  

Mye av misforståelsene og frustrasjon kommer jo av at man bruker så mange forskjellige 

betegnelser på det. Altså «i samarbeid med»- det høres jo ut som to aktører med likeverdige 

interesser som samarbeider om noe, men REMA 1000 har tross alt betalt for innholdet på VG 

(Intervju, Hans-Petter Nygård-Hansen, kommunikasjon & PR 07.10.15).  

Han viser til de uklare rammene som ligger i benevnelsen «i samarbeid med». Dette kan igjen 

knyttes opp mot satsningen på Familieliv-konseptet. Pedersen forklarer at bruken av «i 

samarbeid med» var for å reise en debatt rundt sponsing av aktualitetsinnhold. PFU synes 

ikke dette var tilstrekkelig og konkluderte med brudd på god presseskikk (PFU-sak 311/15). 

Det kan fremstå som ytterligere tåkelegging av begrepet sponsing og hva det innebærer sett i 

forhold til Kringkastingslovens definisjon (1992, § 3-4). I PFUs uttalelse om saken trekkes 

det frem flere uklarheter. Blant annet påstår VG at annonsøren ikke har noen redaksjonell 
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påvirkning på innholdet, men bekrefter likevel at samarbeidet om Familieliv-seksjonen går ut 

på «jevnlige diskusjoner mellom VG og REMA 1000 om temavalg» (PFU-sak 311/15). 

Pedersen forklarer dette med at det er et område i utvikling.  

«Annonsørinnhold» 

I Dagbladet er «annonsørinnhold» brukt på innhold med kommersielt opphav: «Vi har valgt å 

ikke bruke «sponset innhold», men «annonsørinnhold». Vi ønsker ikke å gi inntrykk av at noe 

er mindre push og derfor merke det mindre eller annerledes. Vi kjører det samme på alt 

sammen» (Sørlie, 2016). Det å komme frem til denne benevnelsen forklares som en prosess 

med involvering av PFU, advokater og forbrukertesting. Gjennom de overnevnte delkapitlene 

kan man se at VG har valgt en annen tilnærming, men også de bruker «annonsørinnhold».  

Vi bruker begrepet annonser, på helt vanlige annonser. Så bruker vi begrepet 

annonsørinnhold, der hvor form og innhold er veldig likt det som ellers er der. Noen mener jo 

at vi bare bør kalle det for annonser eller reklame også. Men, jeg mener at det vil være viktig 

for bransjen å skille mellom de ulike typene av kommersielle budskap (Intervju, Torry 

Pedersen, redaktør i VG, 14.04.16).  

Pedersen begrunner differensieringen av begreper med ulike reklameformat og at det er viktig 

at innholdsmarkedsføring ser forskjellig ut fra ordinær reklame. På bakgrunn av dette spør jeg 

Pedersen om de ulike benevnelsene kan være med på å forvirre leseren? Dette avviser han 

umiddelbart og forteller at leseren ikke trenger å forholde seg til de ulike begrepene. Dette 

forstår jeg slik at han mener det ikke er nødvendig for leseren å differensiere mellom de ulike 

annonse-kategoriene. Det kan synes litt selvmotsigende at Pedersen påstår at man ikke skal 

forholde seg til de ulike benevnelsene, men likevel mener det er viktig å differensiere mellom 

de ulike kategoriene.  

5.1.2 Visuell fremstilling 

Det er ikke bare benevnelsen knyttet til merkelappen som kan medføre diskusjoner i forhold 

til å tydeliggjøre innholdsmarkedsføring. Derfor innlemmer jeg også de visuelle rammene 

forbundet med innholdsmarkedsføring. Det journalistiske uttrykket kan variere fra avis til 

avis, men det er ofte en fremstilling man gjenkjenner dersom man leser avisen jevnlig. 

Innholdsmarkedsføring tilpasses for å gli sammen med det journalistiske innholdet. 

Klungtveit har tidligere påpekt at poenget med innholdsmarkedsføring er at det ikke skal se ut 

som reklame. Så hvordan skal det tydeliggjøres?  



82 

 

Det er det jo uenigheter om. Og surfer man rundt på samtlige internasjonale medier så vil du 

se at det er forskjellig. Men jeg mener at i Norge så er vi i ferd med å etablere en god 

standard hvor vi bruker begrepet «annonsørinnhold», annonsørens logo og forklarer tydelig 

hva dette er (Intervju, Torry Pedersen, redaktør i VG, 14.04.16).  

Tross uenigheter ser det ut til at det ikke bare er i journalistikkens interesse å merke godt. 

Annonsøren ønsker også synlighet. «I dagligvare-podden så sier vi jo både i intro og outtro at 

vi er produsert av REMA 1000. Det skal aldri være noen tvil om hvem kilden er og at det er 

tydelig avsender» (Knudsen, 2016). Sett ut i fra de strategiske forståelsene knyttet til 

innholdsmarkedsføring, er synlighet av merkevaren hele poenget med markedsføringsformen. 

Utydeliggjøring vil dermed kunne virke som bortkastede ressurser, fordi innholdet ikke gir 

annonsøren den kontakten med forbrukerne de ønsker.  

VVP sier at alt av den type kommersielle aktiviteter som er innenfor et redaktørstyrt medium, 

altså innenfor pressen, skal være åpenbart for publikum at det er reklame. Da skal man 

egentlig skal skjønne det helt av seg selv (Intervju, Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i 

PFU, 09.09.15).   

Sånn sett virker innholdsmarkedsføring som en åpenbar selvmotsigelse. Innholdet produseres 

for å tilpasses innholdet det omgir seg med. Man ønsker ikke assosiasjoner knyttet til reklame, 

likevel skal det tydeliggjøres såpass at det ikke hersker noen tvil rundt avsender og formål. 

Problemene oppstår dermed når dette ikke er tydelig nok. «Det skal være såpass tydelig at 

leseren ikke sitter på slutten av en sak og lurer» (Nygård-Hansen, 2015), men vil man i det 

hele tatt kunne undre seg over avsender dersom det ikke synes?   

I Etikk for journalister fremkommer påstanden om at seriøse aviser ikke ville akseptert bruk 

av «journalistiske teknikker og redaksjonell typografi og design i utformingen av annonser», 

men at disse er forbeholdt avisens redaksjonelle stoff (Brurås, 2006:81-82). Dagbladet bruker 

en grønnfarge der det står annonsørinnhold, men bruker tilsvarende fonter som på det 

redaksjonelle innholdet. «Vi har bestemt oss for å skille det ut når det gjelder merking og 

fargebruk» (Markussen, 2016). Han forteller at mange tror fonter og farger er journalistikkens 

eierskap, men at dette ikke er tilfellet. Dermed kan kommersielle aktører fritt ta i bruk 

redaksjonelle fonter. Sørlie forteller at tydeliggjøringen i tillegg innebærer et merke i byline 

og nederst i teksten med annonsørinnhold. VG har prøvd ut mange fremgangsmåter, men 

bruker nå en tilsvarende.  

Vi merker det med annonsørinnhold og den kommersielle aktørens logo. Når du begynner å 

lese det så henger merkingen ved. Når du kommer nederst så står det at det ikke har noe med 
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redaksjonelt innhold å gjøre. Det er tydelig merking (Intervju, Torry Pedersen, redaktør i VG, 

14.04.16).  

Likevel kan man spørre seg hvorfor innholdet skal være skrevet som en journalistisk artikkel 

og på samme tid bruke tilsvarende fonter på tittel og ingress for å ligne en artikkel. Hva er det 

man forsøker å oppnå? 

Hvorfor vil annonsøren at det skal se ut som om det er VG, Dagbladet eller Aftenposten som 

har skrevet det? Man må kanskje frigjøre det litt. Som journalist har du ikke eneretten på å 

skrive tekster på den måten. Det må vi legge bort. Det er ikke relevant. Det er de samme 

mekanismene. Det er den samme kunnskapen du skal ha for å kunne gjøre det. Du skal fortelle 

en historie (Intervju, Jørgen Sørlie, leder DB Medialab, 15.04.16).   

Man ønsker å assosieres med innholdet, men man ønsker ikke å lure leserne. Utviklingen kan 

sees i sammenheng med lesernes preferanser og et ønske om mer informativ kommunikasjon. 

Innholdsmarkedsføring forklares som en måte for annonsørene å øke tilliten til det 

kommersielle budskapet. Dette kan oppfattes som et paradoks at man på den ene siden ønsker 

å merke godt, men samtidig åpner opp for kommersielt innhold som bærer preg av et 

journalistisk format og fonter. Det som skiller er en subtil form for merkelapp og fargebruk.  

5.1.3 En fellesnevner 

Merking av innhold fra en kommersiell aktør er utfordrende. Nygård-Hansen forteller at 

Norsk Redaktørforening har forsøkt å komme frem til en enighet om merking. Det han 

refererer til her er en veileder i forhold til innholdsmarkedsføring (Norsk Redaktørforening, 

2015). Kanskje hadde en felles merkestandard gjort det enklere for leseren å tyde forskjellen. 

«Det er klart at jeg som forbruker synes det hadde vært fint om alle hadde merka helt likt, 

men jeg tror det er vanskelig å gjennomføre» (Sørlie, 2016).  

Denne tematikken har vist at det ikke er så enkelt å stokke hverken begrepene eller 

benevnelsene. Uten merking blir det umulig for leseren å sortere ut hvem som er avsender. 

Samtidig er det utydelig hva det faktisk refereres til gjennom bruk av de ulike benevnelsene 

og merkelappene, fordi de brukes om hverandre. Mediehusene selv mener de merker tydelig 

og at det derfor ikke skal være noen tvil for forbrukeren hva det er de leser. Redaktøren har et 

særlig ansvar for at det redaksjonelle innholdet ikke skal kunne forveksles med det 

kommersielle.  
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Det er laget strenge kjøreregler for hvordan dette skal se ut. Det har sitt eget uttrykk nå. Sin 

egen farge. Tydelig merka, tvers igjennom. Derfor bruker jeg det samme begrepet, 

annonsørinnhold, uansett hvordan vi ellers måtte kategorisere det (Intervju, John-Arne 

Markussen, redaktør i Dagbladet, 29.04.16).  

Kjøreregler til tross, innholdsmarkedsføring testet på en håndfull vanlige avislesere viser at 

forvekslingen forekommer (Barland & Olsen, 2015 :36). Sånn sett kan innlemmelsen av 

innholdsmarkedsføring i en journalistisk kontekst virke som en selvmotsigelse og vise til at 

det fortsatt er knyttet uklarheter i forhold til hva som er tydelig nok og hvordan leseren faktisk 

opplever innholdets utforming.  

5.2 Utfordringer og konsekvenser 

Hittil har jeg belyst problematikk som omhandler både definisjoner, forståelser, begrepsbruk 

og synliggjøring. Innholdsmarkedsføring har sørget for bedre reklame og økte inntekter for 

redaksjonen. Samtidig kan det vises til utfordringer, spesielt når poenget synes å være at 

innholdet ikke fremstår som kommersielt innhold. Videre vil jeg se nærmere på utfordringene 

forbundet med innholdsmarkedsføring sett ut i fra et etisk og journalistisk perspektiv, samt 

mulige konsekvenser dette kan ha for norske medier og journalistikken.  

I den første delen ser jeg på åpenhet, ansvarsfordeling og bevissthet i forhold til den visuelle 

fremstillingen. I tillegg vil jeg se på det som kan minne om et hamskifte innen 

journalistikken, der tidligere tydelige skiller er i endring. Til slutt vil jeg se på hvilke 

konsekvenser dette kan ha i forhold til tilliten vi har til journalistikken, og om man i 

tilstrekkelig grad ivaretar dens troverdighet og integritet. Vil forveksling av kommersielt og 

journalistisk innhold påvirke hvordan man oppfatter en journalist? Kan man opprettholde den 

journalistiske legitimiteten til å utføre samfunnsoppdraget tross slike forvekslinger?  

5.2.1 Tydelig «nok» 

Markedsføringslovens §3 (2009), setter krav til at kommersielt innhold skal både «utformes 

og presenteres slik at det fremstår som markedsføring». Det stadfestes også at skjult 

markedsføring ikke er forenelig med loven. VVP fremsetter tilsvarende krav om en tydelig 

merket avsender, og at kommersielle koblinger til innholdet skal fremstå åpenbart for leseren. 

Skillet mellom det journalistiske og det kommersielle blir diskutert i forbindelse med 

tydeliggjøring eller merking, men det er ofte uklart hva dette innebærer og hvem som setter 
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premissene for det. Innholdsmarkedsføring kan bære et visuelt uttrykk tilsvarende det 

journalistiske og plasseres i avisen på lik linje med det ordinære innholdet. Når man står 

ovenfor en slik markedsføringsform, hva er tydelig «nok»? 

Innholdsmarkedsføring skal finne sin plass og tilvennes både medium, lesere og lommebok. 

Digitaliseringsprosessen er krevende, men den har også brutt ned analoge barrierer og på den 

måten gjort konkurransen mer likestilt. I boken Reverse Psychology Marketing refereres det 

til en ny æra av anti-markedsføring som forteller at overfloden av reklamebudskap med 

relativt lav troverdighet dytter oss forbrukere inn i "markedsføringståka" (Foscht & Sinha, 

2007:163). Bombarderingen av irrelevante kommersielle budskap har ført til at vi kjeder oss 

og overser det. I stedet bruker vi internett til å søke opp det vi er interessert i. Det kan virke 

som at man ved å tilpasse det kommersielle budskapet organiske former, ønsker å tilføye både 

troverdighet og økt sannsynlighet for å nå din oppmerksomhet. Dermed stiller den digitale 

utviklingen høyere krav til leseren for å orientere seg.  

«Paradokset er at innholdsmarkedsføring er laget for å for å skli inn i underbevisstheten som 

en slags form for journalistikk. I det så ligger det at det som natur ikke er godt merka» 

(Klungtveit, 2016). Klungtveit forteller at det i stor grad er snakk om en bevisst forvirring, 

fordi man ikke ønsker at leseren skal oppleve at det er reklame. Så hvordan skal man skille 

det kommersielle fra det journalistiske? «Det skal være tydelig merket», sier Pedersen 

(Pedersen, 2016). Slik serverer VG Partnerstudio en kommersiell aperitiff til den norske 

filmen Bølgen: 

 

Utklipp fra url: http://sponset.vg.no/2015/nordisk-film-bolgen/ 20.08.16 
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«Nils (3) er for liten til å forstå hva som skjer». Han forstår antakelig heller ikke at han blir 

innlemmet i grenselandet nye former for kommersielt innhold som utforskes. Leseren som 

klager inn saken til PFU uttrykker seg slik: 

Dette er reklame som VG gjør så godt de kan for at det skal ligne mest mulig på det vanlige 

redaksjonelle stoffet på vg.no ved at de bruker samme fonter og skriftstørrelser, svakt gul 

bakgrunn som skiller seg lite fra det hvite bak det som skal være redaksjonelt. […] Jeg mener 

det er brudd på Vær Varsom-plakaten punkt 2.6. (PFU-sak 236/15). 

PFU-sak 236/15 viser at dette feltet ikke blir entydig oppfattet blant PFUs medlemmer. 

Flertallet finner at VG har opptrådt kritikkverdig, mens et mindretall mente det ikke var brudd 

på god presseskikk. I saken forklarte VG at de hadde benyttet «tydelig merking i henhold til 

internasjonalt anerkjente standarder». Det kommer ikke frem hvilke standarder VG henviser 

til, men ifølge skrivet til PFU har VG vist til et «utall vedlegg» som viser hvordan 

internasjonale medier forholder seg til denne formen for markedsføring. Torry Pedersen, som 

svarer på vegne av VG, peker mot et enormt inntjeningspotensial på vegne av journalistikken. 

Klageren til PFU syntes ikke det fremkom tydelig nok at avsenderen var Nordisk Film. VG 

har også tatt til etterretning at det muligens ikke fremstod åpenbart nok. Hva er da «nok»?  

Åpent, skjult eller noe midt imellom?   

Det er i følge Knudsen godt merka «når det er merka med annonse og avsender» (Knudsen, 

2016). Men som eksemplet med Bølgen viser, var ikke det tilfredsstillende for klageren. 

Forsiden med omtalen av Bølgen var merket med både logoen til Nordisk Film, logoen til VG 

og i mellom disse frasen «i samarbeid med». Likevel var leseren i tvil. Nygård-Hansen 

påpeker at det ikke skal være noen tvil for den jevne leser. Relasjoner eller motiv bak et 

publisert budskap kan man ikke være sikker på uten at det blir formidlet. Om innholdet har 

sitt utspring i selvstendige og uavhengige journalistiske vurderinger eller om det er kjøpt og 

betalt av en kommersiell aktør må ifølge lover og etiske retningslinjer komme tydelig frem.  

Jeg mener det vil være hensiktsmessig å se nærmere på de ulike utgangspunktene for 

journalisten og markedsføreren forbundet med synliggjøring av kilder, avsender og motiv. 

Innen journalistikkfaget er relasjon til kilder behørig beskrevet for å ivareta både kildens 

rettigheter og journalistens integritet. Med mindre kildevernet trer i kraft, skal kilden 

identifiseres og som en hovedregel skal ikke en kilde motta honorar (VVP, kap. 3). I den 

kommersielle verden har man ikke tilsvarende begrensninger eller former for moderasjon. 

Med mindre personen som utfører det kommersielle oppdraget er en såkalt kjendis eller 



87 

 

ekspert, er det ikke sikkert informanten identifiseres. Kanskje er det ikke en ekspert i det hele 

tatt, men en innleid skuespiller med et ferdig skrevet manus. Kilder og eksperter som tar på 

seg oppdrag som går ut på å formidle informasjon på vegne av en kommersiell aktør, vil 

sannsynligvis uttale seg fordelaktig og kanskje få betalt for å stå frem.  

En betalt ekspert er like fullt en ekspert, men det bør fremkomme i presentasjonen av 

innholdet. «Innholdsmarkedsføring handler ikke om fiksjon. […] Innholdet faller på 

stengrunn hvis jeg kommer med påstander jeg ikke kan dokumentere» (Nygård-Hansen, 

2015). Valg av kilde kan ut i fra Nygård-Hansens utsagn sies å være utslagsgivende for 

hvordan innholdet blir fremstilt og oppfattet. Selv om innholdet i påstanden ikke er feil, betyr 

det ikke at den er objektiv. Fra et journalistisk utgangspunkt ville man kanskje valgt en annen 

kilde for å komme nærmere en objektiv sannhet. På samme måte vil valg av fremgangsmåte i 

form av krav til dokumentasjon og validitet være et ledd i å styrke troverdigheten ytterligere. 

Reklamebransjens bruk av journalistiske verktøy kan dermed se ut til å være forsøk på å 

styrke egen troverdighet. Troverdigheten hviler da på hvorvidt man kan ha tillit til 

informasjonen man blir servert.  

Internett og sosiale medier har gjort mer eller mindre all kommunikasjon åpen og 

transparent. Forsøk på å skjule noe i dag lønner seg sjeldent i lengden. Det kan antakeligvis 

Volkswagen svare for, det har de lært. Og det er veldig mange som lærer det «the hard way». 

De har ikke skjønt det at alt har blitt åpent og transparent (Intervju, Hans-Petter Nygård-

Hansen, kommunikasjon & PR, 07.10.15). 

Digitaliseringen har gjort det vanskeligere å gjemme seg bort, og feilaktige påstander blir som 

regel oppdaget og tilbakevist. Om ikke fra journalister, så kanskje fra en stadig mer aktiv og 

deltakende femte statsmakt.  

Annonsøren er antakelig like opptatt av å beskytte merkevaren sin som mediehuset. «De 

ønsker ikke å trå feil. Men det er klart at for forbrukeren kan det være utfordrende å til enhver 

tid være klar over hvem som skriver og ikke minst være bevisst rundt motivet» (Sørlie, 2016). 

Om både redaksjonen og annonsørene ønsker åpenhet rundt avsender burde ikke dette være 

noe problem.  

Markedsføring har ingenting med journalistikk å gjøre. Tar man oppdrag eller føringer fra 

andre enn en redaktør i en fri og uavhengig redaksjon, er man langt unna å drive med 

journalistikk. Det er ikke noen gråsone her, selv om en del medier dessverre begynner å ta litt 

lett på disse (Intervju, Harald S. Klungtveit, journalist, 31.03.16).  
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Dette viser til at man gjennom endringer i etiske retningslinjer, økonomisk press, 

psykologiske faktorer og marked, har flyttet skillet for hva som kan tillates. «Alt du leser, skal 

du vite om det er betalt eller ikke. Og journalistene er ekstremt opptatt av det, fordi de lever 

og ånder for egen troverdighet» (Nygård-Hansen, 2015). Kanskje er det lettere for 

journalisten å ha en sort-hvitt holdning for å kunne ivareta egen integritet. Tydeliggjøring og 

skillet trekkes her opp mot troverdighet, og hvorvidt det som skrives medfører riktighet og 

vekker tillit hos leseren.   

Ansvar 

Ansvar betyr å stå til rette, enten det angår juridisk impliserende handlinger eller forpliktelser 

knyttet opp mot rettferdiggjøring innunder en form for normkrav eller moralsk ansvar 

(Tranøy, 2016). Sett i forhold til tydeliggjøring av innholdsmarkedsføring og premissene for 

dette er det tilknyttet ulike former for ansvar. Lover, retningslinjer, etiske normkrav, moral og 

både skrevne og uskrevne regler innenfor mediehusets vegger, er sammen med på å 

ansvarliggjøre mediepraktikantene.  

«Redaktøren har ansvar for at vi som lesere skal vite når vi leser materiale som er betalt av 

andre og når det er vanlig journalistikk» (Nergård, 2016). Det gir redaktøren ikke bare ansvar 

for innholdet i publikasjonen, men også et ansvar for hvordan vi oppfatter materialet. Det at 

redaktøren har ansvaret for både kommersiell og redaksjonell avdeling kan være fordelaktig 

fordi de da har oversikt og kontroll over hva og hvordan budskapene presenteres. «Historisk 

sett er dette veldig tydelig når det gjelder papiravisen. Det er fortsatt ikke like tydelig når det 

gjelder det digitale» (Markussen, 2015). Digitaliseringen har altså utfordret dette skillet. 

Markussen etterlyser en "Medieansvarslov" som kan fjerne tvil rundt det juridiske ansvaret 

for det som publiseres digitalt i avisen. Det kan tyde på at etiske retningslinjer ikke er 

tilstrekkelig og at en juridisk forankring vil bidra til en tydeligere ansvarsdeling.  

Ikke alle er enige i at ytterligere juridisk forankring er det som skal til. I stedet etterlyses et 

større moralsk ansvar, spesielt fra redaktørens side. «Det er redaktørene som har ansvaret, og 

som skulle vært langt strengere da markedsavdelingen, mediebyrået og annonsøren lokket 

med penger mot litt troverdighet» (Klungtveit, 2016). Dette viser at journalisten til en viss 

grad ikke anerkjenner den nye versjonen av VVP etter endringene i 2015. Dette kan forstås ut 

i fra journalistens ønske om å ivareta egen integritet og troverdighet ovenfor det arbeidet han 
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eller hun gjør. Det viser også et ønske om å ivareta verdier som ikke forgreiner seg inn i den 

økonomiske problematikken, men heller mot en moralsk og etisk idealisme.  

Flere etiske vurderinger skjer underveis i prosessen. Journalisten har et ansvar for å 

opprettholde egen integritet gjennom de etiske retningslinjene nedfelt i VVP. Redaksjoner har 

også husregler som gir en rettesnor for hvordan ansatte skal opptre i møte med omverdenen.  

Journalisten […] har jo det ansvaret at den må si i fra om sitt eget arbeid. Om det er skrevet 

ut i fra eget hode eller om man har fått betalt for å skrive det. De må være åpne ovenfor sin 

redaktør om det, sånn at redaktøren kan ha mulighet til å fortelle om det til sine leserere 

(Intervju, Gry Nergård, Forbrukerombud, 28.04.16).  

Det Nergård omtaler her gir en tydelig indikasjon på forvirringen nettopp rundt journalisten, 

hans eller hennes rolle og hva bevaring av integritet innebærer. Det kan se ut som at det åpnes 

opp for at en journalist ansatt i en redaksjon kan få betalt for oppdrag, så fremt dette 

tydeliggjøres. Om dette er reelt vil skillet mellom det kommersielle og journalisten ytterligere 

tilsløres.  

Markedsføring har ingenting med journalistikk å gjøre. Tar man oppdrag eller føringer fra 

andre enn en redaktør i en fri og uavhengig redaksjon, er man langt unna å drive med 

journalistikk. Det er ikke noen gråsone her, selv om en del medier dessverre begynner å ta litt 

lett på disse grunnleggende reglene ved for eksempel å lansere "sponset journalistikk" og 

tilsvarende samrøre (Intervju, Harald S. Klungtveit, journalist, 31.03.16). 

Dette viser at ulike deler av mediene har ulike forståelser av hvor skillene går, og hva disse 

innebærer, men de er tilsynelatende enige om at det skal fremstå tydelig for leseren. Hvilket 

ansvar har mediekonsumentene? Nergård svarer følgende: «Leserne har ikke så mye ansvar. 

Kravet i loven er at en vanlig gjennomsnittlig leser helt umiddelbart skal forstå forskjellen på 

reklame og journalistikk» (Nergård, 2016). Leseren skal forstå, se, oppfatte og skjønne at 

innholdet er kommersielt. Umiddelbart. Markussen på sin side forteller at leseren har et 

alminnelig ansvar for å orientere seg ut i fra sunn fornuft. Pedersen forteller at det 

kommersielle innholdet skal merkes slik at det er mulig å forstå for en oppvakt leser. 

Nyansene er små, men distinkte og setter ulike uskrevne og utydelige krav til leseren. Ut ifra 

redaktørenes karakteristikker kan det virke som om det forutsettes at leserne tar et aktivt 

ansvar i fordøyelsen av innholdet. Hva som da kan forventes av leseren i henhold til å forstå 

hva som er tydelig «nok», kan se ut til å være en skjønnsmessig vurdering basert på en 

udefinert forventning til lesernes kognitive evner.  
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Sørlie forteller at tilbakemeldinger fra avisens egne undersøkelser sier at leserne setter på et 

filter når de leser innholdsmarkedsføring, men at teksten fremdeles oppfattes som informativ. 

Det kan her fremsettes tvil til undersøkelsens validitet og hvorvidt leseren på forhånd er 

informert om hva undersøkelsen skal finne ut av. Får man beskjed om å oppdage noe i en 

tekst, er det naturlig å se ekstra nøye etter. I Jens Barland og Ragnhild Olsens undersøkelse 

kommer det frem at det ikke alltid er like lett å skille det journalistiske fra det kommersielle 

(2015). Sørlie forklarer at man etter hvert kan bli blind på merkingen, og dermed etter en tid 

ikke legger merke til at det er annonsørinnhold. Det er nettopp det. En tilvenning gjennom 

jevnlig eksponering gjør at vi ikke legger merke til det. Sørlie snur problemstillingen på 

hodet: 

Kanskje man skal snu på det. [..] Det er så mange forskjellige måter å gjøre annonsørinnhold 

på, så det å merke det blir veldig krevende. Kanskje man bare skal sette et stempel på 

journalistikk? Artikkelen er skrevet av en journalist, betalt av mediet selv. Det blir jo litt dumt, 

men det er klart at du som forbruker må vite om det er annonsørinnhold eller redaksjonelt 

stoff (Intervju, Jørgen Sørlie, leder av DB Medialab, 15.04.16). 

Det er en fiffig tanke. Om man når man slike tilstander bør antakelig avisen også redefinere 

hva de er. Kommer man dit at man må merke journalistikken, er det rimelig å anta at dette 

ikke lenger er avisens hovedgesjeft. Fremtidens behov er vanskelig å forutsi, men behovet for 

informasjonsformidling vil fremdeles være der, men det kan endre karakter og utforming. 

Kompleksiteten i det digitale utfordrer hele den journalistiske strukturen aviser og mediehus 

er bygget på. Fremtidsbehovet kan like gjerne ha utspring i analytisk og fortolkende 

tilnærminger av eksisterende informasjon, så vel som tradisjonell nyhetsformidling. 

Så sant som det er sagt 

Igjen henvises det til den opplyste forbrukeren som ikke lar seg lure, eller som i hvertfall ikke 

ønsker å bli lurt. Tross Markedsføringslovens §3 har det hendt at avsender eller motiv ikke 

blir synliggjort umiddelbart. Kan målet hellige middelet?  

Trigger, for eksempel baserer jo mye av sine kampanjer i dag på å lure noen. Men hvor lenge 

kan du lure? I kampanjen «Stopp bryllupet» gikk det seks timer før de gikk ut med at det var 

en kampanje. Veldig mange ble lurt. Det er jo rett og slett teknikker du bruker for å skape en 

reaksjon. Det er innholdsmarkedsføring. Altså, man driver jo ikke reklame, man produserer 

innhold for å vekke reaksjoner. Som fører til en handling (Intervju, Hans-Petter Nygård-

Hansen, kommunikasjon & PR, 07.10.15). 
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Ingen journalister ble skadet i dette eksemplet, fordi denne kampanjen utspilte seg på Theas 

blogg5 og ikke i en avisredaksjon. Likevel skapte det reaksjoner både i form av 

reklamebudskapets intensjon, bruk av virkemidler og fra lesere som ikke likte å bli lurt.  

Veldig mange satser på å ikke merke godt fordi de er redde for at folk ikke skal kjøpe 

budskapet hvis det er kjøpt og betalt. Undersøkelser har vist det motsatte. Det øker 

troverdigheten hvis du er tydelig. Selv om du da finner innholdet verdiøkende og du synes det 

er bra det du har lest, sett, hørt også videre så spiller det ingen rolle om det er klart og tydelig 

merket med annonse. Derfor er det jo bedre at også bloggere, som meg selv, og mediehusene 

blir enige om ett ord (Intervju, Hans-Petter Nygård-Hansen, kommunikasjon & PR, 07.10.15). 

Dette kan tyde på at annonsører ikke er samstemte om at en tydelig kommersiell avsender vil 

svare seg. Sørlie forteller at noen kan ønske å skape forvirring for å åpne muligheter til å 

bedrive rådgivning. Sett i forhold til journalistikk er Stavrum tydelig på at vi har et problem 

dersom leseren sammenblander reklame og journalistikk. «Da har vi ikke gjort god nok jobb 

med merking og måten vi kommunisere på. Det må være et tydelig skille» (Stavrum, 2015).  

Likevel, når man snakker om «ekte» journalistikk, «ekte» journalister, «alternative fakta» og 

anser journalistikken som et «åpent yrke» hvor «hvem som helst» kan kalle seg journalist, hva 

kan man tro på? Det er hverken fordelaktig for journalistikken eller markedsføringen om 

fremstillingen er uklar. I følge Nygård-Hansens betraktninger vil begge parter komme dårlig 

ut av en slik forveksling. Ingen er tjent med å lure noen, fordi ingen liker å bli lurt. «Hvem er 

det som skriver det her? Hva er motivet? Hvis man begynner å tvile på en del av det har vi 

noen utfordringer, virkelig» (Sørlie, 2016). Utfordringen kan sies å være mistillit. 

Journalistikken trenger inntekter, men det er et stort problem dersom tilliten til innholdet 

svekkes. I ytterste konsekvens mister samfunnet en medspiller som holder makthavere under 

oppsikt. Mye tyder på at logo og farger ikke er tilstrekkelig tydeliggjøring for leseren, fordi 

øvrig fremstilling er så lik. Det juridiske ansvaret for avisen legges på redaktøren. 

Informasjonsoverfloden har gjort det betydelig vanskeligere å navigere i det digitale 

nyhetsterrenget, ikke minst sortere og fortolke nyhetsbudskapets sannhetsgrad. Kommersielt 

innhold skal tydeliggjøres slik at det fremstår som åpenbart for leseren. Likevel er det mye 

som tyder på at leseren gis et latent ansvar for å orientere seg på egenhånd. Det virker dermed 

som om mediene glemmer at det er lesernes forståelse, opplevelse og persepsjon som skal 

ivaretas, og at dette påvirker både troverdighet og integritet. 

                                                 
5 http://theasbryllup.blogg.no  

http://theasbryllup.blogg.no/
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5.2.2 Hamskiftet 

Før juni 2015 ga VVP lite rom til å innlemme innholdsmarkedsføring i den redaksjonelle 

delen av avisen. Nå har dette endret seg. Innholdsmarkedsføring har utfordret innprentede 

etiske kjepphester som nettopp å tillate reklame som ligner journalistikk plass sammen med 

redaksjonelt innhold. Avishusene har åpnet egne avdelinger som produserer kommersielt 

innhold. Det åpnes også for at man kan flyttes fra redaksjonen til innholdsavdelingen, og 

tilbake etter en tid i karantene. Dette peker mot et hamskifte innen journalistikken. 

Nesten adskilte skott 

Gjengangeren i diskusjonen omhandler et "tydelig skille" både mellom avdelinger, innholdets 

opphav og arbeidsoppgaver. Sett ut i fra de gamle etiske retningslinjene er utviklingen svært 

kontroversiell. «Redaktørene er veldig interessert i det, journalistene er ikke så glad i det. Det 

er journalistene som snakker negativt om det fordi de er så redde for at det redaksjonelle skal 

blandes i hop med det kommersielle» (Nygård-Hansen, 2015). Merking av innholdet er viktig, 

men også at mediehusene er avhengige av adskilte skott mellom avdelingene. Det er ikke til å 

stikke under en stol at de økonomiske fordelene ved innholdsmarkedsføring er attraktivt for 

de respektive redaktørene. Dette kan forklares blant annet gjennom deres ansvar som blant 

annet å beskytte og beholde redaksjonens ansatte og mediehusets inntjeningskrav. 

Journalisten på sin side ønsker ikke å gjøre noe som kan skade en allerede broket integritet. 

Tydelige grenser i form av blant annet merking og adskilte avdelinger er derfor svært viktig 

for å opprettholde integritet. 

Klungtveit forteller at kommersielle tekstforfattere innenfor et mediehus er hverken nytt eller 

spesielt problematisk. «De har bistått byråene med tekster og utfordringer, det i seg selv er 

ikke problematisk. Problemet er når det som produseres er laget for å ligne på 

journalistikken» (Klungtveit, 2016). Tidligere har det grafiske utstyret som fonter og maler 

vært forbeholdt avisens redaksjonelle stoff, samtidig som det har vært en uskreven regel å 

ikke akseptere annonser med en journalistisk utforming (2006:81-82). Pedersen er uenig i 

dette: «Men du kan jo virkelig ikke monopolisere muligheten til å kunne formulere deg 

skriftlig og stringent og basert på evnen til å innhente fakta!» (Pedersen, 2016). Det later her 

til å være en vesensforskjell i persepsjonen av selve utfordringen, og kanskje peker det mot en 

endring vektet i børsens favør. Journalisten tar utgangspunkt i den visuelle likheten og 

uttrykksformen, mens redaktøren tar utgangspunkt i en journalistisk fremgangsmåte og 
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metode uten å kommentere det visuelle. Differansen er vesensforskjellig. Monopolisering 

eller enerett av en uttrykksform kan være praktisk vanskelig å gjennomføre. Opprettholdelse 

av tydelige skiller har også vist seg å by på utfordringer. Nygård-Hansen peker på et eksempel 

der det ble brukt en VG-mikrofon i en video laget på vegne av Norsk Tipping (Tobiassen & 

Johannessen, 2015). Da er det ikke lenger tydelig. Det er fra et journalistisk ståsted altså ikke 

snakk om monopolisering av en skriftlig eller muntlig uttrykksform, men tydeliggjøring ved 

fremstillingen av et håndverk. Det som for et desennium siden var uhørt, kan nå se ut til å bli 

indirekte forsvart av redaksjonens overhode.   

Sørlie forsvarer opprettholdelsen av et tydelig skille fordi det den kommersielle avdelingen 

produserer er utenfor redaksjonen. «Når feltene skilles så tydelig og vi er enige om 

grensegangen, så er det opp til den kommersielle avdelingen å håndtere det på best mulig 

måte. Da er det clean cut» (Sørlie, 2016). Han forteller at utydelighet vil påvirke 

journalistikkens integritet i negativ forstand.  

I de årene jeg jobbet med dette fikk jeg mange spørsmål knyttet til at vi som jobbet i 

kommersiell avdeling ønsket å bryte ned skillet mellom kommersielt og redaksjonelt stoff, 

fordi vi da skulle tjene mer penger. Sånn har ikke vi sett på det i det hele tatt. Vi har vært 

knallharde på at dette skal fremstå som annonsørinnhold og at det skal være tydelig. 

Dagbladet som mediehus, er tjent med å ha en sterk redaksjon med sterk integritet, sånn at 

folk forstår og opplever nettopp det. De bruker avisen for å bli informert om det som skjer. 

Uten at det journalistiske er betalt fra annonsører direkte. Det er det vi lever av. Det er derfor 

folk går inn dit (Intervju, Jørgen Sørlie, leder DB Medialab, 15.04.16).  

Ut i fra dette ser man tydelig at argumentene i forhold til hva et «tydelig skille» innebærer 

ulike forståelser. Det indikere at økonomiske interesser har gått på bekostning av leserne i 

forhold til tydeliggjøring av kommersielt innhold. En fysisk vegg endrer ikke en visuell 

fremstilling. Er redaktørene ansvarlige for avisens innhold, skulle man tro de også har 

mulighet til å påvirke det kommersielle innholdets fremtoning. 

Karantene 

Hamskiftet skjer også i form av et reelt rollebytte. Forflytning mellom avdelingene er noe 

som ytterligere har utfordret de adskilte skottene. Klungtveit mener at: «det skal ikke være 

noen "rolleblanding" - journalister kan ikke befatte seg med markedsføring» (Klungtveit, 

2016). Er skottene tilfredsstillende adskilt når ansatte flyttes mellom redaksjonen og 

innholdsavdelingen? Det er mediehusenes ansvar å utøve ryddighet i forhold til 
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internorganisering og opprettholde et tydelig skille. Nergård forteller at VG har åpnet for et 

forflytning mellom redaksjon og innholdsavdeling, forutsatt en tid i karantene. Karantenen er 

ment å ivareta integritet, men til tross for dette kan en slik forflytning være problematisk.  

I en tid hvor journalistens identitet i større grad knyttes til artiklene som avsender gjennom 

både kontaktinformasjon, navn, bilde og kanskje link til sosiale medier. Nygård-Hansen 

poengterer at merkenavnet til journalisten vil bli større og at nyhetsformidling i fremtiden vil 

tilpasses leseren uavhengig av mediehus. Dette kan peke i retning av personifisering av 

journalistens profil som i fremtiden vil kunne konkurrere med avisen. Det tilsvarer en 

utvikling vi ser blant annet innenfor politikken, der man oftere fronter personer fremfor parti.  

At noen journalister kommer til å våkne opp en dag og tenke at de må faktisk styrke sin 

personlige merkevare fordi det er der kapitalen ligger. Applikasjoner henter opp nyhetsbildet 

og sorterer det etter egendefinerte søk, interesser og engasjement fra venner. Da blir det 

irrelevant om artikkelen kommer fra VG, Dagbladet eller Aftenposten. Det vil plassere 

nyheten fra den enkelte journalist, basert på hvordan målgruppen fanger det opp og 

engasjerer seg i det (Intervju, Hans-Petter Nygård-Hansen, kommunikasjon & PR, 07.10.15). 

Nygård-Hansen setter dermed den journalistiske idealismen direkte opp mot 

markedskapitalismen. Journalistene må selge seg selv, og på samme måte som markedsførere 

styrke og ivareta sin egen merkevare gjennom troverdig historiefortelling. Gitt en slik 

utvikling vil journalistens rolle og integritet være avgjørende for hvorvidt innholdet som 

produseres oppfattes troverdig. Kan karantenebelagt ferdsel opprettholde en integritet?  

Det ville ødelagt all troverdighet hvis journalisten den ene dagen skriver 

innholdsmarkedsføring og andre dagen skriver en journalistisk artikkel. Det er helt umulig å 

blande disse rollene. Og derfor har jo også alle mediehusene nå skapt veldig tydelig skille. 

Fysisk. Mellom journalister som driver journalistikk og journalister som driver 

innholdsmarkedsføring (Intervju, Hans-Petter Nygård-Hansen, kommunikasjon & PR, 

07.10.15).   

Sosiale medier gir journalister større anledning til å vise seg frem. Ved å gi adgang til 

forflytning mellom en journalistisk redaksjon og kommersiell avdeling viskes skillet ut. Dette 

blir spesielt tydelig sett i sammenheng med økende grad av personifisering og 

nyhetsplukkende applikasjoner. Sørlie forteller at hvis du slutter som en politi, kan man like 

fullt bli politi senere såfremt man følger reglene. Spørsmålet er om denne lignelsen kan 

knyttes opp mot et så åpent og omdiskutert yrke som journalistikk, der det ikke er noen 

formelle krav for å kunne ikle seg denne tittelen. 
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Et «åpent yrke» for en «ekte» journalist 

Sammenblanding er uheldig dersom man ønsker et skarpt skille. I tillegg til den journalistiske 

likheten og rollebytter er begrepspolitikken rundt journalistikk og dens virke med på å skape 

ytterligere forviklinger. Igjen blir det tydelige og klare skillet satt på prøve. Klungtveit peker 

på at benevnelser og referanser til yrkesgruppene ikke skilles tilstrekkelig: 

Det har skadet merkevaren «journalist». Samtidig ser man at reklamebyråer, mediebyråer og 

kommunikasjonsavdelinger bruker journalist-betegnelsen for eksempel i stillingsutlysninger 

og stillingsbeskrivelser og det bidrar til å grøte til begrepssuppa (Intervju, Harald S. 

Klungtveit, journalist, 31.03.16).  

Klungtveit refererer til begreper som kommunikasjonsredaktør og PR-journalist. Sørlie er 

uenig i dette og forteller om et ryddig forhold til denne begrepspolitikken: 

Nei, vi gjør jo ikke det. Nettopp fordi det er ikke noe vits i å prøve å rive ned det skillet heller. 

Innholdsskribenter eller tekstforfattere. Det skal være forskjell. Det er forskjell. Det er delt. 

Det å kalle de kommersielle journalister det er meningsløst. Det har ikke noe å si hva de 

egentlig heter. Det å ha et begrep, som «jeg jobber som en journalist» - det skal jo bety noe 

(Intervju, Jørgen Sørlie, leder DB Medialab, 15.04.16).  

Til tross for gode hensikter tyder mye på at det innen dette området ikke hersker noen rådende 

begrepspolitikk rundt journalistyrkets avgrensninger. Tidligere i oppgaven har vi sett at 

Knudsen har referert til det «journalistiske innholdet» og «journalistene» som skriver på VG 

Partnerstudio. Nergård har brukt ordlyden «sponset journalistikk» og «betalt journalistikk», 

også i tekster publisert på Forbrukerombudets nettsider (Forbrukerombudet, 2016b, c). Om 

enn ikke med overlegg, så antakelig med bakgrunn i underbevisste assosiasjoner, fordi det 

man leser i stor grad forbindes med nettopp et journalistisk uttrykk. Klungtveit knytter 

usikkerhet til hva folk legger i ordet journalist. «Personlig skulle jeg selvsagt ønske at det sto 

klart for alle at en journalist driver med fri og uavhengig journalistikk uten bindinger» 

(Klungtveit, 2016). Ustrukturert bruk av journalistiske begreper satt inn i kommersiell 

kontekst har bidratt til ytterligere forvirring knyttet til journalist-begrepet. Desto mer uavklart 

blir også persepsjonen av journalistikken og dens betydning. 

Profesjon 

Per i dag er det ingen formelle krav til det å kalle seg eller utøve journalistikk. Jan Fredrik 

Hovden (2010) viser i sin studie til at journalistikk ofte refereres til som et «åpent yrke», 

likevel problematiserer han at benevnelsen «journalist» er omstridt og at det til stadighet 
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diskuteres hva som kan regnes som en «ekte» journalist eller «ekte» journalistikk (2010:5-

15). Med bakgrunn i denne usikkerheten spurte jeg informantene om det kunne være en fordel 

om journalistikk faktisk var en profesjon. Nygård-Hansen svarte: «Ja, og du skal ikke se bort 

ifra at det kommer til å skje» (Nygård-Hansen, 2015). Pedersen på sin side svarte at: «Det er 

en tankekonstruksjon som er helt på jordet» (Pedersen, 2015). Dette gjenspeiler til en viss 

grad svarene fra de øvrige informantene. Profesjonsspørsmålet er delt. 

Et felles forståelsesgrunnlag som omfatter de etiske retningslinjene journalister skal forholde 

seg til er et av argumentene som brukes for å legitimere en profesjonsutdannelse innen 

journalistikk. Sørlie peker mot ulike forståelser av det etiske aspektet innen journalistikk, også 

blant journalister. Det ligger en verdi i ulik kompetanse, men det er også en verdi i et 

sammenfallende forståelsesgrunnlag. Sørlie utelukker ikke at en form for kursing for å sikre 

en felles forståelse av det etiske rammeverket kan være en løsning, eller at en 

profesjonsutdannelse ville kunne bidra til et tydeligere skille.  

Ikke alle er enige i at skolebenken er det beste svaret på utfordringene fordi det kan sette 

begrensninger for hvem som utøver journalistikk. Markussen forteller at dagens modell gir en 

bredde av ulike mennesker og han er usikker på om en beskyttet tittel er det som skal til. 

Klungtveit forklarer at man fremfor profesjonsstudium heller må tilpasse journalistikken. Det 

er leserne man skal forholde seg til. «En tittel kan aldri gi oss troverdighet. Det er integriteten 

vi må vise til hver dag, i hver enkelt sak eller publisering» (Klungtveit, 2016). Han henspiller 

her til relasjonen mellom journalist og leser. Essensen er at journalisten gjennom hederlige 

hensikter skal kunne opplyse og informere leseren med et troverdig stykke informasjon. Det 

er interessant at ingen fra det redaksjonelle utvalget av informanter argumenterer for 

utdannelseskrav innen journalistikken. På den kommersielle siden argumenteres det for. Det 

indikerer at redaksjonene selv mener de har kontroll og oversikt, mens det utenfra ikke 

fremstår like klart.  

5.2.3 Arveoppgjøret 

De fleste arveoppgjør bærer med seg ulike former for ubehag og følelser. Innlemming av 

innholdsmarkedsføring i den journalistiske sfæren kan bære med seg økonomiske fordeler, 

men også uheldige konsekvenser. Dette bringer oss tilbake til ivaretagelsen av arvesølvet 

kontra den hedenske arvesynden og det omstridte dilemmaet: børs eller katedral. Etter hvert 

som utviklingen av digitale nyhetsplattformer tiltar, blir det tydeligere at avishusene i seg selv 



97 

 

er kommersielle aktører som opererer etter markedsstyrte prinsipper. I denne delen av 

oppgaven vil jeg komme nærmere inn på konsekvensene dette kan medføre. Samtidig vil jeg 

se på samfunnsoppdraget og hvordan dette er forenelig med et stadig mer frynsete rykte.  

Mediebransjen er under sterkt press og det er vanskelige tider for redaksjonen. Det er i 

nedgangstider man prøver ut nye ting, men under noen forutsetninger. Markussen forteller at 

troverdigheten er den viktigste valutaen innen journalistikken og at man derfor må tenke 

langsiktig. Stavrum peker på at det verste som kan skje er forvekslingen, og at folk dermed 

oppfatter kommersielt innhold som journalistikk. Troverdighet er et spørsmål om tydelig 

skille mellom det kommersielle og det journalistiske. 

Jeg stoler på at de fleste redaksjoner vil håndtere integriteten sin, men det vil være spørsmålet 

om journalistikkens troverdighet utad. Hvis lesere oppfatter at de ofte blir lurt vil det tære på 

den redaksjonelle troverdigheten. Og det er jo vår store bekymring (Intervju, Kjersti Løken 

Stavrum, generalsekretær i PFU, 09.09.15).  

Det er ikke nødvendigvis hos redaksjonen problemet ligger, men persepsjonen forbeholdt de 

som står utenfor og ser inn. Dette bringer igjen opp lignelsen knyttet til forståelsen av 

«terrorist», der utgangspunktet legger føringer for hvilke assosiasjoner man forbinder med 

ordet. En journalist, redaksjon eller kommersiell aktør kan derfor selv mene at integriteten er 

ivaretatt, fordi de selv kjenner prosessene knyttet til produktet og opplever dette ryddig. 

Dersom man ikke er i stand til å synliggjøre ryddigheten utad, vil det kunne føre til uheldige 

assosiasjoner.  

For forbrukerne vil konsekvensen være at man ikke vet at det er reklame. […] Er det tydelig 

kan man velge hvordan man ønsker å lese innholdet. Så er det den kortsiktige utfordringen. At 

forbrukerne på kort sikt kan bli villedet. Det kan man for så vidt rydde opp i, men det er mer 

problematisk hva det gjør med tilliten til mediene (Intervju, Gry Nergård, Forbrukerombud, 

28.04.16).  

Oppgaven til den tradisjonelle etikken har vært å unngå sammenblanding. Dersom vi mister 

tiltroen til mediene vi har et reelt problem. Har innholdsmarkedsføring svekket 

journalistikkens troverdighet? Klungtveit mener det, og forteller at den åpenbare faren for at 

folk tar feil undergraver både troverdigheten og hele grunnlaget til journalistikken. 

Innholdsmarkedsføring er et vepsebol som setter tradisjoner og konvensjonelle oppfattelser ut 

på anbud. «Det er et ulikt syn i hvor langt man skal gå for å trekke inn annonsørfinansiert 

innhold, nettopp fordi man ser at det rokker ved troverdigheten både til journalistikken og den 

enkelte journalist» (Nergård, 2016).  
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Hedersmann 

«Du veit alder når sviket kjem, det ramma alltid heidersmenn», synger Stein Torleif Bjella i 

visen Heidersmenn (2009). På sett og vis kan sangstrofen knyttes opp mot den hederlige 

journalisten som blir beskylt for å ikke være mer troverdig enn den gjengse bruktbilselger. 

Derfor spør jeg om journalisten mener innholdsmarkedsføring har hatt noe å si for 

journalistikkens integritet:  

Absolutt! Både journalistikken som sådan og de enkelte medienes troverdighet har allerede 

tatt skade av denne utviklingen. Selv de tyngste mediehusene har gitt leserne og seerne 

massevis av grunner til å tvile på hvem som er avsenderen bak hvilket innhold  (Intervju, 

Harald S. Klungtveit, journalist, 31.03.16). 

Grenselandet mellom journalistikk og kommersielt innhold har åpnet for enda et vedheng 

tilknyttet journalistens rykte. Etiske regelverk skal bidra til å ivareta den journalistiske 

integriteten sammen med eksisterende lovverk. Motytelser for journalistikk er uetisk.  

Uttrykket "kjøpt og betalt" er ingen hedersbetegnelse. Så i den grad man kan tenke seg at en 

journalist er kjøpt og betalt - jeg tror rett og slett mange journalister er redd for det. Da er det 

grunn til å lytte (Intervju, Gry Nergård, Forbrukerombud, 28.04.16).  

Nergårds hentydning angår ikke journalisten, men assosiasjonene forbundet med 

journalistikken. Det viser at ryktet overgår virkeligheten. Nyheter uten bindinger er viktig. Vi 

trenger god journalistikk, spørsmålet er hvordan den skal finansieres. Sørlie forteller at han er 

bekymret for pressens fremtid og i større grad ser viktigheten av medier som ikke er 

reklamefinansiert, sånn som NRK. Spørsmålet blir da om statlige finansieringsmodeller for 

journalistikk kan være en alternativ løsning. I dag får redaksjoner økonomiske tilsagn i form 

av statsstøtte. Dersom staten skulle finansiere hele det journalistiske apparatet, ville spørsmål 

om uavhengig utførelse av samfunnsoppdraget melde seg. Nygård-Hansen mener at vi er 

avhengig av å ha en fri og uavhengig journalistikk. Han poengterer at journalister til en viss 

grad alltid har vært subsidiert, men at de ikke trigges gjennom bonusordninger etter antall 

klikk på artiklene. Likevel er han ikke overbevist når det kommer til troverdighetsspørsmålet: 

«… nå er det jo mye som tyder på at journalistene ikke har så mye troverdighet» (Nygård-

Hansen, 2015).   

«Man blir ikke nødvendigvis populær eller noen vinner i opinionen av kritisk journalistikk» 

(Markussen, 2016). Dette indikerer flere lag av troverdighet og ulike forventninger til 

journalistikken. For å sette det på spissen kan man si at journalistikken ikke har troverdighet, 

likevel er det få som betviler det som blir fortalt via nyhetene på TV. Dette peker mot en 
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inkonsistens i persepsjonen og bevisstheten innenfor de konstitusjonelle rammene 

journalistikken opererer i. For å poengtere dette kommer man ikke unna det famøse forsøket 

på innholdsmarkedsføring av Anders Anundsen: 

Anders Anundsen ville fortelle om alt justisdepartementet hadde fått til. Det var et forsøk på 

innholdsmarkedsføring. Han skulle få frem en historie og starter med å prøve å gjøre seg selv 

til et offer og skape en slags monsterposisjon til journalistene ved å si at de bare er opptatt av 

å få frem det kritiske. (Intervju, Hans-Petter Nygård-Hansen, kommunikasjon & PR, 

07.10.15).  

Det viser hvor dypt paradokset stikker. For det er jo nettopp konstitusjonelt nedfelt i lover og 

prinsipper at journalistenes samfunnsoppdrag er å ha et kritisk søkelys på samfunnet og 

næringslivet. Markussen forklarer og legitimerer den journalistiske troverdigheten slik: 

Når det gjelder troverdighet i forhold til spørreundersøkelser og omdømmetester,  så vinner 

hverken journalister eller mediene noen skjønnhetskonkurranse. Troverdigheten er liksom på 

høyde med bruktbilselgere og kanskje politikere. Det følger med tidsånden at man snakker ned 

journalistikk, det er slik jeg oppfatter det. Man må huske på en ting; det er journalistikken og 

media som setter dagsorden i Norge hele tiden. Du blir ikke nødvendigvis populær av den 

grunn. Panama-Papers, vi skriver kritisk om kongehuset, VG skriver kritisk om sport og 

penger, vi følger pengene innen idretten, vi har Cruise-saken i Bergen, vi har historien om 

asylbarna, vi har hatt flere varslesaker, store korrupsjonssaker som angår de største 

selskapene i Norge og hvordan de opptrer ute i verden […]Det er hele tiden media som setter 

dagsorden i Norge. Og det blir veldig stille, hvis det ikke kommer noe mere fra media. Hvem 

skal da sørge for at vi har en god offentlig samtale? (Intervju, John-Arne Markussen, redaktør 

i Dagbladet, 29.04.16).  

Ut i fra det Markussen sier kan det se ut at journalisten, til tross for et tidvis lunkent rykte, 

fremdeles bærer samfunnsoppdragets enorme oppgave på sine skuldre. Sannhet er vanskelig, 

spesielt har mediebildet fra USA i begynnelsen av 2017 gitt oss tydelige indikasjoner på at det 

verserer ulike oppfatninger om hva som tilsvarer et korrekt gjengitt bilde av sannheten. 

Oppdraget legitimeres blant annet gjennom behovet for uavhengig og maktkritisk 

korrespondanse som har muskler til å stå imot tyngde og makt både innen næringsliv, politikk 

og offentlighet. I tillegg kommer oppgavene om å gi den overveldende informasjonsflyten 

mening, kommentar og analyse, samt å forklare kompleksiteten i ulike samfunnsanordninger 

og konstellasjoner. At dette er svært viktig er både Wikileaks og Panama-Papers gode 

eksempler på. Dilemmaet er at en kritisk samfunnsrøst må være fri for bindinger som kan 

påvirke innholdet. Likefullt må den finansieres.  
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5.2.4 Tydelig nok 

Tydeliggjøring av kommersielt innhold er viktig for å unngå forveksling. Merkelapp som 

benevnelse, logo og farger kan likevel vise seg å ikke være tydelig nok når fonter og øvrig 

visuell fremstilling ligner og plasseres med redaksjonelt innhold. Assosiasjonene 

fremstillingen gir er nok til å skape tvil, tross merking og «strenge kjøreregler». 

Hovedutfordringen er at innholdet ikke synliggjøres tilfredsstillende. Dermed kan 

kommersielt innhold forveksles med journalistikk. Forveksling skaper tvil, tvil fører til 

redusert tillit og mistillit er vanskelig å snu. Det virker som om mediene glemmer at det er 

leserens persepsjon, og ikke deres som skal være retningsgivende for tydeliggjøringen. 

Redaktøren har ansvaret for publikasjonen og journalisten for å ivareta egen integritet. 

Samtidig tyder mye på at også leseren ilegges et ansvar for å gjennomskue de ulike 

innholdsformene.  

Tydelige skiller oppleves ulikt. Mens redaktører og innholdsavdelinger påstår man ikke kan 

eie en kommunikasjonsform, knytter journalisten problemet til den visuelle likheten. Skillene 

viskes ut, også gjennom rollebytte gjennom reelle forflytninger mellom avdelingene. Tross 

karantenetid kan journalistenes økte relasjon til innholdet gjennom byline, bilde, sosiale 

medier og som egen merkevare skape mer forvirring enn nytte. De adskilte skottene blir en 

definisjonssak. Kanskje er det på tide med formelle krav til utøvelse av journalistikk? Det er 

ikke rart om den journalistiske hedersmannen kjenner på sviket gjennom 

innholdsmarkedsføring. Det blir som en masseprodusert bunad fra Kina. Den ligner, men det 

føles ikke "ekte" og kan oppleves som en undergravelse av et tradisjonsrikt håndverk.  

Tross et ufortjent dårlig rykte er det mye som peker i retning av at journalistikk fremdeles er 

og blir viktig. En justisminister som undergraver journalistikken som samfunnsinstitusjon er 

muligens en minister det er verdt å holde under oppsikt. Til det trengs journalister. Likevel 

peker mye i retning av at journalistenes oppgaver endres, og vekter mindre mot 

underholdning og mer i retning av tung journalistikk, kommentarer og analyse. I forbindelse 

med Wikileaks ville en skarve blogger være maktesløs. Det krever redaksjoner med 

finansielle muskler til å stå i mot press, også over tid. Innholdsmarkedsføring kan bidra til 

dette gjennom finansiering, men tydelighet er en nøkkelfaktor for et slikt kommersielt 

samarbeid.  
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 I grenseland 

I denne studien har formålet vært å oppnå større innsikt i problematikken forbundet med 

grenselandet mellom journalistikk og innholdsmarkedsføring. Målet har vært å kunne si noe 

mer om hva innholdsmarkedsføring er, drivkreftene bak fremveksten, hvordan det 

synliggjøres og hva som kan være problematisk med et slikt markedsføringsformat. Sentrale 

aktører i mediebransjen har i løpet av høsten 2015 og våren 2016 gitt et virkelighetsbilde ut i 

fra deres forståelser og erfaringer knyttet til innholdsmarkedsføring, og belyser dette fra ulike 

ståsted innen mediebransjen.   

6.1 Innholdsmarkedsføring 

Innledningsvis pekte jeg mot en begrepsforvirring forbundet med innholdsmarkedsføring. 

Resultatene viser at innholdsmarkedsføring forstås ulikt i ulike deler av medielandskapet, der 

spesielt to retninger er fremtredende. Innholdsmarkedsføring forklares som en overordnet 

pull-strategi som har til sikte å skape verdiøkende innhold til spesifiserte målgrupper. 

Samtidig innebærer det flere metoder som går ut på å tilpasse innhold til å gli inn med 

organisk innhold der det publiseres. I norsk sammenheng gjelder dette fortrinnsvis 

journalistikk. Altså, reklame som ser ut som journalistikk. I en internasjonal sammenheng vil 

denne forståelsen i større grad knyttes til begrepet native advertising (Dickinson, 2014:26, 

Barland & Olsen, 2015:23). Innholdsmarkedsføring brukes i tillegg om merkevarebygging 

eller ulike former for aktiviteter som virker engasjerende ut mot forbruker. Dette bekrefter 

karakteristikken som et «sekkebegrep» hvor man blander og knytter både strategier og 

metoder til ett sammenfallende begrep. 

Ut i fra et journalistisk perspektiv er det et større fokus på begrepspolitikken og 

differensiering av benevnelsene gjennom ulike kategorier som plassering, avsender og 

innholdsprodusent. Til gjengjeld er det viktigste fra et etisk perspektiv tydeliggjøring av det 

kommersielle innholdet, fordi det med bakgrunn i innholdsmarkedsføringens karakter er en 

underliggende forvekslingsfare. Det kommersielle perspektivet har størst fokus på formidling 

av verdiøkende innhold til spesifiserte målgrupper. Det skal være relevant over tid, og 

samtidig vekke tillit og gode relasjoner gjennom en mer subtil formidlingsform.  
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Kompleksiteten knyttet til begrepsproblematikken kan forklares gjennom forskjellig 

differensiering mellom ulike kategorier, kombinert med mulighetene digitale platformer gir. I 

tillegg har annonsører gjennom blant annet utvikling av mediehusstrategier utfordret 

tradisjonell annonsering. Betalt innhold henter inspirasjon fra organisk innhold, og organisk 

innhold kan benytte muligheter for økt spredning gjennom betalingsfunksjonalitet. Samtidig 

dreier flere merkevarer reklameformatet i retning av en mer informasjonsbasert dialog, fordi 

man ser at organisk innhold har større kommersiell verdi enn reklame. Ironien er at reklamen 

er best dersom den ikke oppfattes som reklame, men i stede kan knytte assosiasjoner til 

organisk innhold som for eksempel journalistikk.  

6.2 Bakenforliggende drivkrefter 

Det er mange og sammensatte årsaker til innholdsmarkedsføring, men de tre største 

drivkreftene bak denne fremveksten er digitalisering, endrede medievaner, samt en presset 

journalistisk økonomi. Tekonolgiutviklingen har utfordret medienes dominans innen 

distribusjon av innhold, fordi det er så enkelt å publisere og tilpasse innhold på nett. 

Journalistikk og markedsføring har på mange måter et gjensidig avhengighetsforhold som 

preges av både samspill og rivalisering. Gjennom ulike synergier i markedet er nå 

gjensidigheten i dette avhengighetsforholdet satt på prøve. Det springende punkt er hvem som 

er mest tilpassningsdyktig i et digitalt marked. 

Annonsører har gjennom internett lettere adgang til publisering, uavkortet tilgang til 

forbrukere og har ved å benytte disse mulighetene utviklet nye strategier som har endret 

tidligere maktstrukturer. Annonsører er i større grad frigjort fra pressens enevelde innen 

budskapsformidling. Innholdsmarkedsføring er en måte for annonsører å utmanøvrere 

forbrukeres blokkeringer av reklame, og samtidig tilpasses deres vaner og preferanser på nett. 

Kommersielle aktører har derfor tatt i bruk mer subtile kommunikasjonsformer, gjerne med 

bruk av virkemidler og assosiasjoner som virker tillitsvekkende. Avismediene brukes som en 

av flere måter å øke rekkevidden til det kommersielle budskapet på. 

Kanskje ville man ikke sett en tilsvarende utvikling, hvor avisen tillater å publisere reklame 

som minner om journalistikk, i en oppgangskonjunktur. Utfordringer som Adblocks, 

ressursknapphet, utdaterte inntjeningsmodeller og teknologi som legger til rette for 

konvergerende medier, med krav til desto høyere publiseringsfrekvens på flere platformer og i 
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flere formater har vært svært krevende. Frafall av annonsører og tidligere gratisformidling av 

nyheter har utviklet seg til en flaskehals innen journalistiske inntjeningsmodeller. I tillegg ser 

man en stadig økende uregjerlig informasjonsflyt fra den femte statsmakt som utvider 

strømmen av informasjon og utfordrer makten til å definere ordskiftet. Avishusene har blitt 

tvunget til å tenke nytt. Resultatene peker i retning av et skifte der journalistens oppgave i 

større grad vektes mot å fortolke, forklare og kommentere en stadig mer uoversiktlig inflasjon 

av informasjon. Samtidig innlemmes reklameformater som ligner det journalistiske og vekter 

maktskålen i annonsørenes favør. Dette viser til en ujevn maktbalanse hvor tidligere skiller 

blir flyttet som følge av en presset økonomi. Drivkreftene bak innholdsmarkedsføring er i 

kontinuerlig endring. Vi vet lite om konsekvensene for å innlemme innholdsmarkedsføring i 

avismediet, annet enn at det foreløpig gir bedre resultater på bunnlinjen. Så er spørsmålet om 

det smaker like godt når regningen kommer på bordet. 

6.3 Tydeliggjøring 

Tydeliggjøring av innholdsmarkedsføring er nøkkelen for å ivareta både troverdighet og 

samfunnsoppgavene journalistikken er tillagt. Merking skal gi effektiv informasjon om hva 

man ser. Endringen av Vær Varsom-plakaten gjennom innlemmelsen av 

Tekstreklameplakaten har åpnet for kommersielt innhold i en journalistisk kontekst. Det 

tidligere rigide skillet viskes dermed ut, og grensedragningene er ennå ikke gått helt opp. Det 

viser at det er markedsstrukturene som legger føringer for tydeliggjøring og ikke leserne. 

Dette påpekes også i pilotstudien som undersøker hvordan lesere oppfatter det visuelle 

formatet som preger innholdsmarkedsføring (Olsen & Barland, 2015).  

Det virker som et paradoks at man ønsker å tydeliggjøre kommersielt innhold, men samtidig 

lar det se ut som journalistikk og setter det inn i en journalistisk kontekst. Medieaktørene viser 

til tydeliggjøring i form av begreper, logo og farger. Likevel viser det seg at slike merkelapper 

fortsatt kan etterlate tvil, fordi fonter og øvrig visuell fremstilling er så lik den journalistiske 

og fordi de plasseres side om side. På mange måter kan vi si at keiserens nye klær avsløres. 

Assosiasjonene forbundet til en slik fremstilling er nok til å skape tvil, til tross for en 

eventuell fellesbetegnelse og ellers «strenge kjøreregler». Det påstås at man ønsker merking 

og tydeliggjøring, men man vil samtidig at det ikke skal være for tydelig. Formålet er nettopp 

at reklamen ikke skal se ut som reklame. Tydeliggjøres dette nok vil innholdet gjennomskues 

som reklame, og fremstå som en keiser i blanke messingen.  
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6.4 Fare for forveksling 

Utydeliggjøring og fare for forveksling kan sette høyere krav til mediekonsumenter, men også 

gi langsiktige utfordringer i forhold til journalistikkens tillit. Dette kan vi foreløpig ikke se 

konsekvensene av. Utviklingen av innholdsmarkedsføring er et ledd i å tilpasses forbrukernes 

preferanser, utvikle utdaterte markedsføringsmetoder og samtidig gi den journalistiske 

forretningsmodellen et løft inn i en digital verden. Likevel kan de mer utydelige rammene 

føre til uheldige konsekvenser der man til slutt ikke enser innholdets opphav. Dermed kan 

kommersielt innhold oppleves som redaksjonelt. Forveksling kan skape tvil, tvil fører til 

redusert tillit, og dermed påvirker dette troverdigheten. Det virker som at mediene glemmer at 

det er leserns persepsjon, og ikke deres egen, som bør være retningsgivende for hva som er 

tydelig nok. Redaktøren har ansvaret for publikasjonen, og journalisten for å ivareta egen 

integritet. Det som ikke formidles direkte er det underliggende ansvaret som gis leseren. Det 

er forventet at leseren har mediekompetanse til å gjennomskue og skille de ulike 

tekstformene. Det kan dermed se ut til at det som tydelig skal fremstå som markedsføring 

krever både våkne, erfarne og kompetente mediekonsumenter. 

Tydelige skiller oppleves ulikt. Mens redaktørene og innholdsavdelingene viser til at man 

ikke har mulighet til å eie en kommunikasjonsform, problematiserer journalisten den visuelle 

likheten. Det indikerer en ulik tilnærming til tydeliggjøring. Det er forunderlig at juridisk 

ansvarshavende i landets største aviser forklarer denne likheten med mangel av eierskap til 

journalistiske virkemidler, og ikke bemerker den øvrige visuelle likheten som blant annet 

fonter og fremstilling som problematisk.  

Skillene utydeliggjøres også ved forflytning mellom avdelingene. Rollebytte er rolleblanding, 

spesielt sett i forhold til økt grad av identifikasjon forbundet det journalistiske innholdet og i 

verdi i form av egen merkevare. Sørlie påpeker at en politimann som slutter i jobben, 

fremdeles kan ta jobb som politi etterpå. Dette legitimeres gjennom formelle krav til 

utdannelse som politi. Retten til utøvelse av dette yrket vil likevel ha tilbakevirkende kraft 

dersom man utfører en kriminell handling. Til nå har sammenblanding av kommersielle 

aktiviteter for en journalist fremstått som tilnærmet kriminelt, hvertfall i kollegiale kretser. 

Internett gir en transparens. De adskilte skottene er ikke lenger så adskilt, dersom man kan 

bevege seg mellom redaksjonen og innholdsavdelingen. Slik forveksling kan forringe tillit til 

journalistikken og dermed påvirke dens reelle slagkraft som en samfunnsinstitusjon satt til å 
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holde makthavere under oppsyn. Kanskje er det på høy tid å knytte formelle krav til utøvelse 

av journalistikk? 

6.5 Enig og tro til Dovre faller? 

Det kan lett gå inflasjon i store ord, men gjennom samfunnsoppdraget er det gitt at jobben 

journalistene utfører er stor. Troverdighet hos leserskaren og integritet i utførelse av yrket er 

viktige elementer som bygger oppunder samfunnsfunksjonen de utfører. Diskusjonene både i 

og utenfor mediene har i stor grad handlet om skadet troverdighet, integritet og de verdiene 

journalistikken er tuftet på. På den andre siden omtales innføringen av innholdsmarkedsføring 

som en gullgruve som kan redde journalistikken ut av dommedagsprofetier. Det er umulig å 

gjennomføre samfunnsoppdraget uten en bærekraftig finansieringsmodell. Så hvordan ser 

man for seg potensialet og inntjeningsmulighetene for innholdsmarkedsføring i fremtiden? 

Innholdsmarkedsføring er allerede en betydelig inntektsdriver på vegne av redaksjonene. 

Samtidig er det mye som tyder på at innholdsmarkedsføring også har bidratt til en 

bevisstgjøring rundt prosesser og grensesetting. Publikum skal være sikker på at redaksjonelt 

innhold springer ut av en selvstendig og uavhengig journalistisk vurdering. Likevel er det 

uenigheter om hvordan utfordringene skal løses og hvilke konsekvenser det kan medføre. Ser 

man til USA har innholdsmarkedsføring blitt et enormt konsept. Innholdsmarkedsføring 

stimulerer til vekst og spesialisering, både innen markedsføringsfaget og for mediehusene. 

Potensialet er stort. Når teknologien og de digitale plattformene er tilgjengelig for alle, 

samtidig som inntjeningspotensialet er stort, blir konkurransen knivskarp og utvikles raskt. På 

mange områder frigjøres annonsøren fra avishuset ved publisering gjennom egne kanaler.  

Innen journalistikken er det flere endringer som kan utfordre den tradisjonelle formen for 

nyhetsformidling. Blant annet spiller sosiale medier en stadig viktigere rolle. Det er ikke bare 

mediehusets eller avisens distribusjonsnettverk på sosiale medier, men også journalistene selv 

som er i ferd med å skape en merkevare. Det har lenge vært en økende grad av personifisering 

innen politikken. Nå kan man se tendenser til en tilsvarende utvikling i journalistikken. 

Spesielt tydelig er det ovenfor profilerte nyhetsankere eller utenlandskorrespondenter, men 

endringen kan også sees i kraft av flere elementer. Før var byline et navn, nå inkluderer det 

bilde og kontaktinformasjon. I tillegg er journalisten aktiv på ulike sosiale medier og deler 

artikler, kommentarer og debattinnlegg til sine nettverk. Dette trigger en mer personlig 



106 

 

relasjon til journalisten. Samtidig utvikles nyhetsapplikasjoner som samler nyheter basert på 

leserens interesser. Dette reduserer definisjonsmakten til avisen, men gir til gjengjeld 

journalisten større makt til å håndtere egen integritet. Innholdsmarkedsføring er på mange 

måter et tveegget sverd, men dersom midlene gir adgang til en mer bærekraftig journaliststand 

med gode muligheter for dyptgående journalistikk, kan børs og katedralproblematikken igjen 

vektes til journalistikkens fordel.   

6.6 Videre forskning 

Denne oppgaven kan være et godt utgangspunkt for videre studier av innholdsmarkedsføring, 

både sett i forhold til journalistikk og markedsføring. Under arbeidet med oppgaven ble det 

tydelig hvor lite akademisk materiale man kan lene seg på innenfor dette området. 

Utgangspunktet for denne studien har vært innholdsmarkedsføring innen avisjournalistikk. 

Dermed er det store muligheter for å se på innholdsmarkedsføring i forhold til andre 

(journalistiske) formater som tv-programmer, magasiner, radio, podcaster og øvrig 

underholdningsjournalistikk.  

Det vil ikke minst være interessant med en nærmere analyse av innholdet i de representative 

nettavisene, hvordan leserne opplever innholdsmarkedsføring og dets visuelle uttrykk. Her vil 

man kunne avdekke hvilke psykologiske strukturer som virker inn i en slik prosess, samt 

undersøke dette i forhold til troverdighetsaspektet. Det ville også vært svært interessant å se 

nærmere på VGs henvendelse til norske politiske aktører vedrørende innholdsmarkedsføring, 

fordi dette kan problematiseres i forhold til journalistikkens samfunnsrolle. 

Innholdsmarkedsføring har til nå fungert som en strategi eller metode tuftet på nye 

formidlingsmåter av kommersielt innhold. Hva skjer med det journalistiske 

samfunnsoppdraget dersom man innen avishuset skal kombinere en kritisk makt overvåkning 

med politisk markedsføring?  
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Vedlegg 1 - Intervjuguide 

Innledning 

Innholdsmarkesføring er et relativt nytt begrep i norsk sammenheng. På engelsk har man 

mange forskjellige nisjer og definisjoner. Jeg ønsker via kvalitative intervjuer av fagpersoner 

innen forskjellige deler av kommunikasjon å finne et samlebegrep og godt formulerte 

underbegreper som er dekkende for de forskjellige kategoriene- selvfølgelig med hovedvekt 

på content marketing/ innholdsmarkedsføring.  

 

1. Hvordan forstår du begrepet Content Marketing? 

 

2. Hva legger du i fenomenet innholdsmarkesføring? 

a. Definisjon? 

b. Hvilke andre begreper bruker/kjenner du til i en slik kontekst?  

c. Andre begreper som er mer dekkende på Engelsk? 

 

3. På engelsk kan det se ut til at Content Marketing har mange underkategorier. (Kjenner du 

til disse?) 

a. Hvordan implimenteres disse på norsk? Hvilke begreper og begrepsforklaringer 

bruker du?  

 

4. Hvordan ville du definert Content Marketing? 

 

5. Hvordan ville du definert innholdsmarkedsføring? 

 

6. Hva tenker du er forskjeller og likheter på disse begrepene? 

 

7. Hvor er dette mest utbredt i dag?  

 

8. Hvem bruker det? 

 

9. Hvordan ser du for deg potensialet i innholdsmarkedsføring? 

 

10. Hva kan være problematisk? 

 

11. Hvem er mottakere for innholdsmarkedføring? Hvor plasseres det?  
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12. Har det noe å si for journalistikkens/ avisenes integritet? 

 

13. Noen tanker om hvordan det bør synliggjøres at innholdet er markedsføring? 

 

14. Hvor ser du for deg at grensen går? 

 

15. Har du noen tanker på hvordan dette vil påvirke hvordan man ser på en journalist?  

 

16. Journalistikk er per i dag ingen profesjon, ville det ha gjort en forskjell i henhold til «ren» 

journalistikk og ugunstig rolleblanding? 

 

17. Hvem har ansvar for å unngå forveksling? 

 

18. Hvor ville du satt grensene mellom journalistikk og innholdsmarkedsføring? Hvor legges 

det presidens? 

 

19. Har du hørt om/bruker du noen av disse begrepene? (Sil ut det som har vært snakket om i 

løpet av intervjuet); Content Marketing, Branded Content, Native Advertising, Native 

Content Advertising, Affeliate Marketing, Sponsored Content, Innholdsmarkedsføring? 

 

Avslutning 

Summere opp og runde av.  

20. Takk, jeg har ingen flere spørsmål. Har du noe du ønsker å spørre meg om?  
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Vedlegg 2- Kvittering fra NSD 

 

  

Gunn Enli 

Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo 

Postboks 1093 Blindern 

0317 OSLO 

  
Vår dato: 14.01.2016                         Vår ref: 45593 / 3 / AH                         Deres dato:                          Deres ref:  

  

  

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

  

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 10.11.2015. 

Meldingen gjelder prosjektet: 

45593 Begrepet Content Marketing 

Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 

Daglig ansvarlig Gunn Enli 

Student Karoline Jensen 

Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at behandlingen av 

personopplysninger er meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. 

Behandlingen tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven. 

  

Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med 

opplysningene gitt i meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets 

kommentarer samt personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. 

Behandlingen av personopplysninger kan settes i gang. 

  

Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i 

forhold til de opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. 

Endringsmeldinger gis via et eget skjema, 

http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding 

etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet. 

  

Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, 

http://pvo.nsd.no/prosjekt.  

  

http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html
http://pvo.nsd.no/prosjekt
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Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 30.06.2017, rette en henvendelse 

angående status for behandlingen av personopplysninger. 

  

Vennlig hilsen 

Vigdis Namtvedt Kvalheim 

Åsne Halskau 

Kontaktperson: Åsne Halskau tlf: 55 58 21 88 

Vedlegg: Prosjektvurdering 

Kopi: Karoline Jensen karolinerisejensen@gmail.com  
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Personvernombudet for forskning  
  

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                           

 

Prosjektnr: 45593 

  

Prosjektets formål er er å finne ut mer rundt begrepet Content Marketing. 

  

Utvalget består av deltakerne som er aktive medlemmer av den offentlige debatten om dette 

temaet. Det opplyses i korrespondanse med ombudet at datainnsamlingen allerede har startet. 

Vi beklager dette og minner om at prosjektet skal meldes i god tid og senest 30 dager før 

prosjektstart/datainnsamling. 

  

Utvalget informeres skriftlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Informasjonsskrivet er 

noe mangelfullt utformet, men student opplyser at hun kan gi oppdatert informasjon til 

informanter som allerede er inkludert i studien. De momentene som særlig bør vektlegges i 

supplerende informasjon til utvalget er: 

  

- kontaktopplysninger til veileder 

- at det vil gjøres lydopptak 

- at rådata (lydopptak og transkripsj.) oppbevares konfidensielt og at det kun er personer 

tilknyttetforskningsgruppen som har tilgang til dem. 

- at masterstudent ønsker å publisere data med navn på informanter i masteroppgaven og at de 

vil få mulighet tilå lese igjennom personopplysninger før publisering 

- at dato for prosjektslutt er 30.06.2017 og at datamateriale da vil lagres til 30.11.2019 med 

tanke på muligeoppfølgingsstudier. At de vil kontaktes dersom dataene skal brukes til nye 

studier/formål, og at dataene vil lagres trygt på forskningsserver ved UiO.  

  

Revidert informasjonsskriv skal sendes til personvernombudet@nsd.no. 

  

Personvernombudet legger til grunn at forsker etterfølger Universitetet i Oslo sine interne 

rutiner for datasikkerhet. Dersom personopplysninger skal sendes elektronisk eller lagres på 

privat pc/mobile enheter, bør opplysningene krypteres tilstrekkelig. 
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Det oppgis at personopplysninger skal publiseres. Personvernombudet legger til grunn at det 

foreligger eksplisitt samtykke fra den enkelte til dette. Vi anbefaler at deltakerne gis 

anledning til å lese igjennom egne opplysninger og godkjenne disse før publisering. 

  

Forventet prosjektslutt er 30.06.2017. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger 

da oppbevares med personidentifikasjon til 30.11.2019 for oppfølgingsstudier/videre 

forskning. Ombudet minner om at eventuelle nye studier skal meldes i god tid og senest 30 

dager før oppstart. Senest innen 30.11.2019 skal datamaterailet anonymiseres. Det vil si at 

verken direkte eller indirekte personidentifiserende opplysninger lenger foreligger i 

materialet. Lydopptakene og eventuelle navn som er registrert slettes. Indirekte 

personidentifiserende opplysninger i det øvrige materialet slettes eller grovkategoriseres på en 

slik måte at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 


