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Samandrag 

Fleire og fleire aviser har funne behov for å finna nye inntektskjelder i den digitale 

marknaden, og brukarbetaling ser ut til å vera den føretrukne løysinga. Denne oppgåva har 

som mål å gi innsikt i redaksjonar som har innført brukarbetaling. For å gjera det, har eg 

utført ein casestudie av tre redaksjonar av ulik type: regionavisa Stavanger Aftenblad, 

Gjengangeren og nisjesida United.no frå den offisielle skandinaviske supportarklubben for 

Manchester United. Dei er ulike i størrelse, har ulik eigarskap og er ulikt plassert geografisk, 

men det er likevel likskapar i korleis dei jobbar med sitt digitale innhald. Alle fokuserar til 

dømes på å ta betalt for dei unike artiklane sine, sidan dei har konkludert med at det er det dei 

digitale lesarane er villige til å betala for – det er ingen grunn til å betala for det du kan få 

gratis i ei anna avis, eller berre ved å sjekka Facebook eller Twitter. Denne oppgåva 

analyserar korleis mine tre casar enda opp med brukarbetaling og kven som bestemte kva, og 

gir innsikt i korleis det fungerar i praksis – kva slags artiklar og kor mange ender opp med å 

vera plussa? I tillegg belyser oppgåva om noko har endra seg i måten ein jobbar på. 

Mediekonserna har hatt ei aktiv rolle, og at endringane har blitt oppfatta som forståelege i 

redaksjonane. 
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Abstract 

More and more newspapers have had to start finding new revenue streams in the digital 

market, and paid digital content seems to be the preferred solution. This thesis is intended to 

shed light on the inner life of the newsroom of publications where they’ve introduced the so-

called paywall, where users have to pay to read some of the content. To do that, I’ve done a 

case study of three very different newsrooms: the regional newspaper Stavanger Aftenblad, 

the local paper Gjengangeren and the football website United.no from the official 

Scandinavian supporters club of Manchester United. They differ in size, have different 

owners and have different locations, but there are still similarities in how they work with their 

paid content. All of them are for instance focusing on the unique articles when choosing 

which articles to lock, since that’s what they have concluded that the online readers are 

willing to pay for – there’s no reason to pay for what you can get for free in another 

newspaper, or just by checking Facebook or Twitter. This thesis shows how my three cased 

ended up with paid digital content and who decided what, and shows how it works in practice 

– what kind of articles, and how many, ends up behind the wall?  In addition it sheds light on 

if anything has changed in the way they work. The owners have played an active role, and 

that the changes overall have been well received both in the newsrooms and to a certain 

degree by the readers. 
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Føreord 

Å skriva denne masteroppgåva har vore både lærerikt og interessant, men òg frustrerande og 

utfordrande. Difor vil eg bruka dette føreordet til å takka nokre av dei som har vore til hjelp 

på ulike måtar under arbeidet. 

Tusen takk til alle som har vore på lesesal 231, mest av alt for å gjera det hyggeleg i pausane! 

Ein stor takk til rettleiar Jens Barland, for både tålmod og konstruktiv hjelp. 

Takk til familien min for støtta eg har fått under arbeidet. No får eg endeleg tid til å reisa heim 

igjen! 

Takk til alle venner som òg har bidrege med verdifull støtte. Ein ekstra takk og mange 

klemmar til Katinka og Wojoud. 

Ein stor takk må til slutt rettast til informantane mine for at dei stilte opp, samt for hyggelege 

samtalar og interessante svar. 
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1 Innleiing 

Journalistar er redde for jobbane sine, og det er kanskje ikkje så rart, etter mange år med 

nedbemanning. «Norsk mediebransje står overfor signifikante endringer i årene framover» 

uttalte dåverande VG-redaktør Torry Pedersen i januar 2016, i ein artikkel som handla om dei 

store kutta i mediebransjen (Brække 2016). Mange årsverk forsvinn, og når digitale 

annonseinntekter ikkje er høge nok til å redda jobbane til journalistane, så er det naturleg at 

det er bekymring i bransjen. 

At gode lesartal ikkje var nok, gjorde at ein rett og slett måtte tenkja annleis om korleis ein 

skulle tena pengar digitalt, noko som me i dag meir og meir ser resultatet av. 

I dette innleiingskapittelet handlar det først litt om den generelle medieutviklinga, før det 

kjem nokre underkapittel om ulike aspekt knytt til brukarbetaling i nettavisene. 

Avslutningsvis i innleiingskapittelet presenterar eg målet med oppgåva, og problemstilling, 

før det kjem ein lesarveiledning. 

1.1 Konvergens, ny type nyheitsdekning og nye 

utfordringar 

Nettavisene har gitt mange nye moglegheiter til avisene, og dei tidlegare grensene mellom 

ulike medier kan til ein viss grad seiast å ha blitt viska ut. Det er det ein kallar konvergens, 

som av Store norske leksikon vert definert som «sammensmelting av data- og teleteknologi 

som følge av at lyd, bilder og video lagres og overføres digitalt i stedet for analogt» (s.v. 

«konvergens – sammenløping», lest 28. mai 2017), og som i praksis for avisene handlar om at 

dei kan tilby andre formar for journalistikk og innhald enn dei tradisjonelt kunne. VG og 

Dagbladet byr på TV-sendingar av ulike slag, medan NRK og TV 2 gir oss nyheitsartiklar 

skriftleg – og ikkje berre omvendt.  Av openbart positive effektar så gir det avisene 

moglegheit til å følgja nyheitsbildet på ein heilt annan måte, ein kan unngå problema som kan 

oppstå vedrørande tidspunktet på dagen ei hending skjer, sidan det i mindre grad vert snakk 

om deadline. Deadline vert eit meir flytande begrep, for det vert ei kontinuerleg dekning 

gjennom heile døgeret, altså nok eit område der avismediet med utviklinga har nærma seg 

andre medium. Moglegheita for kontinuerleg oppdatering gir avisa moglegheit til å oppnå ein 

annan posisjon enn før, og spesielt ved store hendingar vil avisene kunne vera ein viktigare 
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del av dekninga – ein slags ekstremversjon av det å gi ut ekstranummer. Dei spelte sjølvsagt 

ei svært viktig rolle ved store hendingar før òg, men når det skjer noko dramatisk no, så kan 

nettavisene gi kontinuerleg oppdatering, der ein tidlegare i større grad måtte gå til 

fjernsynssendingar eller radio for å få det. 

I tillegg er det generelt openbart ei utvikling som gjer at ein kan nå ut til fleire – ved å ha både 

papiravis og ei kontinuerleg oppdatert nettavis, vil ein kunne fanga opp ein del nye 

lesargrupper. Det det gjeld dei som har konkludert med at det vert for dyrt om dei heile tida 

skal kjøpa papiravis(er), det gjeld dei som av praktiske grunnar ikkje får tak i ei avis det gjeld 

mange unge som har heilt andre vanar enn dei som vaks opp utan nettavisa, og det gjeld òg 

meir typiske papiraviskjøparar – dei som kanskje føretrekkjer ei annan avis. Når det må 

betalast for papiravis i butikken så vert det fort eit val mellom fleire aviser som innebærer at 

ein ikkje les den som ikkje er favoritten. På nettavisene vil ein, så lenge innhaldet er ope, nok i 

større grad vera innom fleire enn ein er når det gjeld papiraviser. Ein kan sjølvsagt tenkja seg 

at det vert ein form for lojalitet blant lesarane der òg, men logisk sett vil overlappinga vera 

større, slik at ein enkelt kan sjå for seg at nokon som alltid har kjøpt VG no òg kanskje les 

Dagbladet, sidan ein slepp å kjøpa to aviser for å gjera det. 

Men sjølv om det høyrest flott ut, så er det openbart ikkje ei utvikling som fører til at avisene 

bevegar seg lineært mot ein idealsituasjon der inntektene er høge samtidig som dei når ut til 

mange. Det er store utfordringar i bransjen, og nettavisene (og resten av Internett) har 

forandra på mykje, som vist til over, men ikkje berre til det betre. Med fall i salet av 

papiraviser – ein naturleg konsekvens av alt som var tilgjengeleg gratis digitalt – og ein 

annonsesituasjon som ikkje var så god som ein hadde håpa, så kom ein for nokre år sidan til 

eit punkt der ein måtte gjera noko. Når papiravisinntektene gjekk ned, så kunne ein ikkje ha 

«gratispassasjerane» som inntektsgrunnlag.  

1.2 Frå nettavis til brukarbetaling 

6. mars i 1995 lanserte Brønnøysunds Avis si nettutgåve, som første norske avis, før 

Dagbladet vart den andre avisa to dagar etterpå. Gradvis har nettavisene blitt satsa meir og 

meir på, og lesartala deira har gått opp, og samtidig har opplaget i norske papiraviser gått ned 

– markant. 
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«I 1997 hadde VGs papirutgave nær 1,4 millioner lesere, mens nettutgaven vg.no hadde 

22 000 lesere (TNS Gallup 2014). Ved utgangen av 2012 hadde VG 690 000 

papirlesere, mens nettutgaven nå hadde 1,85 millioner daglige lesere. VGs posisjon som 

løssalgsavis, og deres sterke digitale satsing, gjør deres utvikling mer markant enn 

tilfellet er for andre aviser. Men den overordnede trenden er at digital lesing øker, mens 

lesing av papiraviser synker.» (Engen og Høst 2015: 214) 

Ein kan tenkja seg at mange i bransjen irriterar seg over at ein ikkje tok seg betalt frå starten 

av – sidan ein gjorde folk vane med at dei fekk innhaldet på nett gratis. Samtidig vert 

spørsmålet om korleis det ville gått om ein hadde teke seg betalt allereie frå 1995, ein 

kontrafaktisk problemstilling som me ikkje vil få svaret på, og det er viktigare å sjå framover 

enn bakover. Jeff Kaye og Stephen Quinn skriv: 

«Perhaps the most stupid thing the American newspaper industry had ever done, Fuller 

said, was to give away content on the web for free. With hindsight, many would argue 

he was right – although this is subject to some debate. But as the saying goes, you 

cannot put the toothpaste back in the tube once it is out. Would news organisations be 

suffering financially now if their websites had started charging for content when they 

first went online? We don’t know. (...) Media companies will have to start again and 

think about the newspaper, broadcast and online businesses in very different ways. 

Those companies will need to become more innovative and entrepreneurial.» (2010: 10) 

På eit eller anna tidspunkt har dei fleste som driv nettaviser i Noreg komme fram til 

konklusjonen om at det som gagnar framtida deira er å innføra brukarbetaling på nettavisa, og 

det er det som er fokuset her heller enn kontrafaktiske fortidsspørsmål.  

Noreg var nokså seint ute med brukarbetaling. Ein av informantane mine gav faktisk uttrykk 

for at han var overraska over kor seint ute norske aviser var med det sidan han hadde vore på 

Færøyene for 16-17 år tidlegare, og dei hadde snakka om at dei ikkje kunne gi frå seg 

innhaldet sitt gratis, og at det hadde fungert. Først i 2011 starta utviklinga for alvor i den 

retninga då Hallingdølen, Fiskeribladet Fiskaren og Møre-Nytt lanserte brukarbetaling.  

«Hallingdølen mente det var meningsløst at de skulle gi bort det redaksjonelle innholdet 

gratis, og stengte derfor nettsidene for dem som ikke abonnerte på papiravisen. (...) 
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Etter den spede begynnelsen i 2011 er betaling for nettnyheter blitt en del av strategien 

for stadig flere aviser» (Engen og Høst 2015: 219).  

1.3 Ulike betalingsmodellar 

Det finst fleire måtar å ta seg betalt for nettnyheiter på, ulike modellar for brukarbetalings 

som avisene kan velja mellom. Ein navigerar i eit landskap der ein ikkje heilt veit kva som er 

den beste metoden enno, og difor ender ikkje alle opp med dei same modellane – sjølv om det 

òg naturlegvis har litt med at ulike aviser kan ha fordel av ulike modellar. Engen og Høst 

skriv:  

«Vil det lønne seg å ta betaling for journalistikk på nett, og hvordan skal dette i tilfelle 

gjøres? Det har vært en omfattende diskusjon om fordeler og ulemper ved forskjellige 

betalingsmodeller, særlig internasjonalt, men også i Norge. Det har også vært en god del 

prøving og feiling.» (2015: 218) 

Avisstørrelse kan vera avgjerande for kva som er den beste modellen, og 

konkurransesituasjonen ein har vert då ein del av det. I tillegg til dette er det heller ikkje gitt 

at det som er den beste løysinga for ei stor avis i England i USA, vil vera det same for ei stor 

avis i Noreg, og ein kan difor heller ikkje berre basera seg på lærdom frå desse landa. Med 

engelsk som språk, så har ein trass alt sjansen til å dra inn lesarar frå store delar av verda, 

noko som kan vera avgjerande for kor tøffe ein vil vera med lukkinga. Ein må altså gjera 

mykje av prøvinga og feilinga på eiga hand.  

Engen og Høst har ei grov inndeling av dei ulike modellane:  

«Hard betaling: her er alt innhold på nettstedet, eller det aller meste, lagt bak 

betalingsløsningen. 

Premium (i noen tilfeller også kalt freemium): store deler av innholdet på nettstedet er 

gratis tilgjengelig, men enkeltartikler eller enkeltseksjoner er forbeholdt betalende 

kunder. Blant norske aviser er denne løsningen ofte omtalt som pluss-modeller. 

Meter-modell: brukerne kan lese et gitt antall artikler gratis før de må betale for å lese 

flere artikler. Den mest kjente aktøren som har valgt en slik modell, er New York 

Times.» (2015: 219) 
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I norsk samanheng vil Ål Inclusive-modellen til Hallingdølen vera eit døme på det dei omtalar 

som hard betaling, Dagbladet sin Dagbladet Pluss vera eit døme på ein 

premiummodell/plussmodell, medan Aftenposten har ein metermodell der ein kan vera eit 

visst antal artiklar gratis i veka før ein må betala. Denne modellen er ikkje umogleg å unngå, 

til dømes ved bruk av bruk av inkognitomodus i nettlesaren når ein har brukt opp sine gratis 

artiklar, men Aftenposten kombinerar dette med premiummodellen – plussmodellen – og har 

nokre saker lukka for ikkje-abonnentar.  

Kva slags mediehus ein er i, vil vera avgjerande for strategival, men det er ikkje slik at til 

dømes Schibsted bestemte seg for ein modell dei skulle køyra ut hjå alle. Då dei starta 

lukkinga, hjå Fædrelandsvennen, så var det ei Hallingdølen-aktig svært restriktiv løysing, der 

tilbodet var veldig begrensa for ikkje-abonnentar. Andre Schibsted-regionaviser har vald 

andre måtar å gjera det på, som byr på litt meir. Dei fleste norske aviser gjekk for ei liberal 

plussløysing eller har vore veldig restriktive, og ingen hadde gått for ein mellomting med 

omtrent like mykje som var opent og lukka (Engen og Høst 2015: 220-221). 

1.4 Brukarbetaling og konkurransesituasjon 

Ein eventuell redsel knytt til det å krevja betaling, kan direkte koplast til frykten for at 

lesarane vel andre alternativ. Om Dagbladet innførte ein hard betalingsmodell, er det naturleg 

å tenkja seg at mange av lesarane deira ville følt at andre nyheitskjelder kunne dekkja deira 

behov, og at det ikkje ville vera verd å betala for eit abonnement – sjølv om andre lojale 

lesarar naturlegvis ville følt at det var verd det. Det kunne vore ein frykt for at ei avis som VG 

ville tent meir på Dagbladet-betaling enn Dagbladet sjølv, og at avstanden i antal lesarar berre 

ville ha auka. Dette gjeld motsett òg – om VG hadde vurdert ein hard betalingsmodell, ville 

dei frykta at lesarane ville gå for det liknande gratisalternativet. I tillegg er det òg ei rekkje 

andre konkurrentar inne i biletet. Reine nettaviser som Nettavisen er eit gratisalternativ som 

ligg der, og deira eksistens gjer det mindre sannsynleg at ein får sjå VG og Dagbladet med 

hard betalingsmodell. Det same gjeld NRK.no, og i deira tilfelle gjeld problemet lokalt òg. 

Der Nettavisen sjeldan vil vera ein direkte konkurrent med lokalavisene kan NRK vera det, 

sjølv om det òg er snakk om ulik grad av lojalitet blant lesarane – til likskap med 

nisjeaviser/nisjeprodukt vil ein kunne tenkja seg at lokalaviser har høgare grad av lojalitet 

blant sine lesarar. 
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I tillegg til dette igjen kjem konkurrensen frå andre delar av nettet. Sosiale medier som 

Facebook og Twitter kan hjelpa stort på trafikk til artiklar som vert lagt ut der (og delt), men 

samtidig kan dei i seg sjølv bli nyheitskjelder. Mange journalistar legg hyppig ut både 

oppdateringar og meiningar, og til dømes blant fotballjournalistar ser ein gjerne at dei 

liveoppdaterar frå fotballkampar – og ein kan nokre gonger tenkje seg at liveoppdateringen 

heller burde vore gjort via arbeidsgivaren – arbeidsgivarane har jo gjerne ein form for 

liveoppdatering sjølv. Der ei avis si nettavis tidvis kan seiast å vera ein konkurrent for eiga 

papiravis kan ein i tilfeller som dette tenkja seg journalisten som ein konkurrent til eigen 

arbeidsgivar òg. Spesielt tydeleg vert det i mitt døme, og eit meir komplekst døme vil vera at 

nyheitsfeeden sin heilskap kan bidra til at det sosiale mediet i seg sjølv vert ein konkurrent, 

noko som nok er meir relevant som konkurransefaktor enn det den enkelte journalist legg ut. 

Ein kan få med seg mykje av kva som føregår om ein følgjer dei rette folka på Twitter, eller 

likar dei rette sidene på Facebook, der det «rette» sjølvsagt er avhengig av kva ein er 

interessert i. Det er ikkje tilfeldig at ein av informantane mine omtala «folket» som kanskje 

den største konkurrenten. 

Ein annan konkurrent er bloggarane, og skiljet frå dei over vert her openbart sidan ein her får 

konkurrentar som sjeldan beveger seg innanfor dei same sjangrane. Det finst sjølvsagt 

bloggarar som vil bidra til at ein får med seg ein del om kva som føregår i samfunnet, men 

grunnleggande er det likevel her ein stor skilnad frå den type konkurransen som sosiale 

medier kan by på når det handlar om innhald. Trass manglande produksjon av nyheiter, og 

mindre generering av debatt, vert dei likevel ein konkurrent, sidan dei genererer trafikk. 

Vanlegvis er det ikkje innhaldskonkurranse, men populariteten til mange av bloggane gjer at 

dei vert konkurrentar når det gjeld annonsar. Annonsørane veit at dei kan nå ut til mange 

gjennom bloggarar, og gjerne ei veldig spesifikk målgruppe som dei kan spissa annonsane 

sine inn mot, og dermed vert bloggarane svært attraktive for annonsørane.  

1.5 Mål og problemstilling 

Sjølve målet med oppgåva var å få innsikt i nokre ulike redaksjonar som har innført 

brukarbetaling – eg ville bak muren som oppgåvetittelen seier. Ein kan sjå på abonnementstal 

for å sjå korleis det faktisk går økonomisk, eller sjå på nettavisa korleis plussinga ser ut og 

vert gjennomført, men eg var meir interessert i å høyra om det frå innsida. Eg ville vita korleis 

innføringa av brukarbetalinga vart opplevd frå både leiing og frå journalistar, eg ville høyra 
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deira forklaringar på korleis det eigentleg fungerar i praksis, eg ville finna ut om det hadde 

vore nokon endringar i måten dei jobba på, og eg ville vita korleis dei såg på framtida for 

nettavisene – meinte dei no at dei hadde funne ein fungerande modell, eller såg dei for seg 

store endringar?  

Korleis har innføringa av brukarbetaling blitt teke imot og gjennomført i ulike 

redaksjonar? 

Ut frå det laga eg tre forskningsspørsmål for å konkretisera meir kva eg var ute etter i min 

empiriinnsamling:  

Korleis var prosessen, og korleis var reaksjonane internt og eksternt, då brukarbetalinga vart 

innført? 

Korleis fungerar den såkalla plussmodellen i praksis? 

Kva slags endringar i redaksjonell praksis har funne stad som følgje av innføringa av 

brukarbetaling, og korleis ser ein for seg framtida? 

Målet var altså å få refleksjonar frå både leiing og journalistar i ulike typar redaksjonar på 

desse spørsmåla. Eg gjekk for ein casestudie – noko det står meir om i metodedelen av 

oppgåva – og sidan eg var ute etter folk sine refleksjonar, samt informasjon om eit tema eg 

ikkje kunne ha full oversikt over sjølv, så var det viktig for meg at kvalitative intervju stod 

sentralt i innsamlinga av empiri. Det var slik eg tenkte at eg best mogleg kunne svara på 

spørsmåla eg var ute etter svar på. 

1.6 Lesarveiledning 

Dette er innleiingskapittelet sitt siste underkapittel, og etter det følgjer fem kapittel. Først 

kjem det eit teori- og metodekapittel. I teoridelen av det kapittelet vert det gjort greie for det 

teoretiske rammeverket for oppgåva, samt at eg avsluttar med å forklara litt om min 

begrepsbruk i oppgåva knytt til det fenomenet eg undersøkjer – altså korleis 

betalingsmodellane vert omtala i denne oppgåva. I metodedelen av det kapittelet forklarar eg 

metoden som har blitt brukt, og korleis eg kom fram til dei casane og dei informantane eg har 

enda opp med. Vidare forklarar eg litt rundt den praktiske gjennomføringa av oppgåva og 

vurderar forskningskvaliteten kopla opp mot begrep som reliabilitet og validitet. Vidare 

følgjer tre analysekapittel: Det første handlar om sjølve innføringa: kva som leia fram til det, 
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korleis reaksjonane var både på innsida og frå utsida, og korleis informantane mine såg på 

konkurransesituasjonen deira. Det andre handlar om korleis modellen fungerar i praksis i 

redaksjonen. Her vert spørsmål som kva som skal plussast, kor mykje og kven som 

bestemmer det teke opp. I tillegg står det litt om kunnskapen om brukarar og lesarar i 

redaksjonen, både frå eit leiarperspektiv og frå journalistperspektivet. Det tredje 

analysekapittelet handlar om nettavisa i endring. Jobbar ein annleis enn før? Har avisa eller 

nettavisa forandra seg som følgje av innføringa? I tillegg inneheld det nokre perspektiv på kva 

framtida vil bringe. Det sjette kapittelet gir ei oppsummering, og drøftar funna – noko som òg 

vert gjort undervegs i analysekapitla. 
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2 Teori og metode 

Denne oppgåva vil ta utgangspunkt i fleire typar teoriar, som vil bli presentert i dette 

kapittelet. Nokre vil kunne seiast å overlappa kvarandre til ein viss grad, men me kan 

hovudsakleg plassera teorien i to bolkar: Teoriar om journalistikken som samfunnsinstitusjon, 

og teoriar om journalistikk som produkt til sals, og desse vert presentert i dei to første 

underkapitla. Vidare er det eit underkapittel om profesjonalisering på eigarsida, før temaet 

gratis vert presentert. Det er heilt essensielt for det som kjem i analysen, sidan svært mykje av 

det som kjem der handlar om korleis ein navigerer i ein marknad med mange gratisalternativ, 

noko som då pregar kva slags saker som ender opp som typiske opne saker, og kva som er 

typisk lukka saker. Avslutningsvis i teoribiten av dette kapittelet, vil eg gjera greie for 

ordbruken knytt til brukarbetaling i nettavisene, sidan det ikkje er ein fasit på kva slags ord 

ein skal bruka. Betalingsmur? Brukarbetaling? Pluss? Eg gjer i det underkapittelet greie for 

kva eg har enda opp med. 

I metodedelen av kapittelet skal eg presentera mi metodiske tilnærming til denne oppgåva, 

samt gi ein presentasjon av mine tre case. Eg forklarar der korleis eg enda opp med mine case, 

og med mine informantar, før eg skriv om den praktiske gjennomføringa. Avslutningsvis gjer 

eg greie for mitt syn på forskningskvaliteten i oppgåva. 

2.1 Teoretisk rammeverk 

2.1.1 Journalistikken som samfunnsinstitusjon 

Institusjonsbegrepet kan verka noko vagt, og må definerast før ein bevegar seg vidare i dette 

landskapet. Harald Grimen beskriv ein institusjon som «et stabilt, varig samhandlingsmønster 

mellom flere sosiale aktører» (2004: 126).  Sigurd Allern beskriv journalistikken som ein 

«mektig sosial institusjon», og brukar vidare følgjande forklaring for å gi oss ei forståing av 

institusjonsbegrepet han brukar som grunnlag: «Et fellesskap som er knyttet til både 

økonomiske relasjoner, normer og adferd, regler og lover, ritualer og ideologi.» (2001b: 20) 

Vidare vert det lagt vekt på tidsperspektivet, gjennom Anthony Giddens: Dette er noko som 

skal vera ein varig og stabil del av samfunnet.  
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Allern brukar Timothy E. Cook si drøfting av institusjonsbegrepet i denne samanhengen, og 

trekkjer fram tre sentrale trekk ved institusjonar for å sjå på nyheitsmediene i lys av det. Det 

første handlar om gjenkjenning, det andre om utbreiing i tid og rom, medan det tredje handlar 

om sjølve oppdraget – kva slags oppgåve institusjonen har i samfunnet (2001a: 41-43). Alle 

kan uansett knyttast til våre forventningar om kva journalistikken skal vera.  

Det første trekket er beskrivinga av institusjonar som «sosiale handlingsmønstre som kan 

gjenkjennes på tvers av de bedriftene og organisasjonene som preger et bestemt 

samfunnsområde» (Allern 2001a: 41). Dette kan koplast opp mot det fellesskapet Allern 

beskreiv gjennom sitt institusjonsbegrep, og korleis dette felleskapet på ulike områder fører til 

eit felles sett med forventningar til mediene. Dei normregulerte åtferdsmønstra i 

journalistikken gjer at både dei som aktive tek del – journalistane – og resten av samfunnet 

veit kva dei kan forventa seg frå denne institusjonen, og det er ei felles oppfatning om kva 

som er «god journalistikk» og «dårleg journalistikk» – sjølvsagt utan at det betyr at den 

oppfatninga er heilt lik hjå alle – og ei kollektiv forventning om kva ein forventar å finna i 

avisene, eller for den saks skuld på radio og fjernsyn (2001b: 21). Denne felles forventninga 

betyr naturlegvis ikkje at mediene er heilt like, eller at journalistikken i dei ulike avisene er 

det. Når ein kjem inn i ein ny redaksjon vil ein få vita «korleis ein gjer det her». Dei som har 

jobba i til dømes Morgenbladet-redaksjonen lenge, veit gjerne automatisk at «dette er ein 

Morgenbladet-sak», og korleis det skal løysast, eller «dette er ikkje ein Morgenbladet-sak, 

dette ville heller vore noko for VG». Ein som er ny må derimot gjerne tenkja seg meir om, før 

det gradvis i større og større grad kan omtalast som ein slags ryggmargsrefleks, der det går 

automatisk. Dette er ein prosess eg sjølv har opplevd i noverande jobb for United.no – og på 

litt mindre skala frå utplassering i Sogn Avis – og som nok vil vera lett å kjenna igjen frå både 

større redaksjonar og frå heilt andre type jobbar i andre institusjonar. Tidlegare Guardian-

redaktør Alan Rusbridger skreiv i sitt avskjedsbrev til lesarane, då han i mai 2015 gav seg, at 

ein redaktør av ei anna avis hadde sagt til han at Guardian-bygningen ville produsera avisa av 

seg sjølv om han tok seg fri (Rusbridger, 2015), noko som er eit nokså treffande (om enn 

overdrevent!) bilete på dette med at verdiane og tilnærmingsmåtane «sit i veggane» (Allern 

2001a: 42). Dette er noko eg kjem tilbake til i analysekapittelet. 

Forventningane om ein les Morgenbladet vil nok vera litt annleis enn dei forventningane ein 

har når ein les VG – noko anna ville vore merkeleg – men det er likevel eit felles 

forventningsgrunnlag som ligg i botn likevel. I presseetikken har ein dei interne reglane for 
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bransjen, og med sjølvdømmeordninga i tillegg får ein ein slags autonomi. Som følgje av alt 

dette vert det ein viss forutsigbarheit, og ein kan ha bestemte forventningar til mediene. 

«Journalistikken knytter og opprettholder daglig relasjoner mellom et stort antall mennesker i 

samfunnet, først og fremst mellom nyhetsformidlerne (redaktører og journalister) og deres 

publikum, men også mellom journalistikker og kilder» skriv Allern (2001b: 21), for på same 

måte som journalistikken er forventa å utføra eit bestemt oppdrag, er  den òg forventa til 

dømes å verna kjeldene sine medan det oppdraget vert utført. Det etiske grunnlaget og 

forståinga av kva som er god journalistikk er noko gjenkjennbart sjølv i så ulike publikasjonar 

som VG, Morgenbladet, Sogn Avis og NRK.no. Ulik historie, ulik kultur, men det vil likevel 

altså vera ein del fellestrekk, både i praksis og reint ideologisk. Allern beskriv ein «felles 

forståelse av noen grunnleggende sjangerkrav som mediene må tilfredsstille, og konvensjoner 

for hva som er relevant, og hvordan det bør presenteres. Dette gjenspeiles også i kildenes og 

publikums forventninger og krav.», før han brukar Gaye Tuchman-beskrivinga om at 

reportarar skal «rutinisere det uventede» for å beskriva det at nyheitene er noko gjenkjennbart 

på tvers av medier og nyheitsorganisasjonar (2001a: 41). Dette vil i analysedelen av oppgåva 

dukka opp i forbindelse med kriterier for kva slags saker som er lukka, der journalistar 

beskriv at dei instinktivt veit det med ein gong. Akkurat det gjeld òg Rusbridger-sitatet om 

The Guardian. 

Det andre trekket Cook beskriv – som eg legg mindre vekt på i denne oppgåva – er at dei er 

utstrekte i tid og rom, noko som kan koplast til Giddens si beskriving av institusjonar som eit 

varig element i samfunnet. Dette handlar om ein del av det same som i Cook sitt første trekk, 

om ein del felles praksis på tvers av både medier og medieorganisasjonar. Profesjonaliseringa 

ein får gjennom til dømes journalistutdanninga gir ytterlegare institusjonalisering, og det er 

ein felles arbeidsmarknad sjølv om det er snakk om ulike aviser, etablerte på ulike tidspunkt, 

og med ulik politisk bakgrunn. (Allern 2001a: 42) 

Det tredje trekket ved ein institusjon, er at dei som er med er forventa å fylla ein eller annan 

rolle i samfunnsliv og politikk. Allern skriv: «Dette er utvilsomt et av de klareste 

institusjonelle trekk ved nyhetsmediene, nemlig deres rolle som kanal for offentlig 

kommunikasjon.» (2001a: 43) I Vær Varsom-plakaten kan rollen seiast å vera 

institusjonalisert, sidan det jo er Norsk Presseforbund sine etiske regler – eller meir normer. 

Den første delen av plakaten er via til denne institusjonaliseringa av pressa si sjølvforståing av 

kva oppdraget er. Fri informasjonsflyt, ytringsvern/debattvern og det kritiske blikket mot 
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myndigheiter og samfunnsinstitusjonar (inkludert eigen rolle) er hovudtrekkja. 

Formuleringane rundt temaet utover det er mange. Medieetikaren Matthew Kieran snakkar 

om ein implisitt kontrakt «mellom borgerne og pressen som er basert på en felles forståelse av 

hva som utgjør god journalistikk» (Sjøvaag 2010: 37). Ein samfunnskontrakt her, altså, 

medan Johann Roppen og Sigurd Allern med eit kritisk blikk snakkar om det velbrukte ordet 

samfunnsoppdrag. Begrepet «den fjerde statsmakt» vert òg gjerne brukt i denne 

samanhengen, som følgje av den store betydninga/tydinga mediene utgjer ved deira 

uavhengige (i ei ideell verd) rolle for å føra/leggja til rette for samfunnsdebatten, den 

kommenterande makta, og det at dei skal vera kritiske, og informera om kva som føregår. «I 

et historisk perspektiv er det naturleg å knyte ideen om «oppdraget» til ideologien om pressa 

som den fjerde statsmakt, forstått som ei slags motmakt til dei tre ordinære statsmaktene; den 

lovgjevande, den utøvande og den dømmande» skriv Roppen og Allern (2010: 12). 

2.1.2 Journalistikk og marknadsorientering 

Det handlar i det store og det heile om å finansiere journalistikk, og då må journalistikken 

seljast. For avisene gjeld det i papiravisa, og det gjeld for den journalistikken som er lukka i 

nettavisa, men det gjeld òg for gratisaviser og for den journalistikken som er gratis 

tilgjengeleg på nett. Alt skal seljast på ein eller annan måte uansett. Medieforskaren John 

McManus har skrive om marknadsrelasjonar og journalistikk, og det vert i hans modell gjort 

greie for fire marknadar som alle er relevante til journalistikken:  

- Konsument/publikumsmarknaden 

- Annonsørmarknaden 

- Kjelde/informasjonsmarknaden 

- Finansmarknaden (Barland 2012: 58-59, Allern 2010b: 210-214, McManus 1994: 60). 

Journalistikken har ein relasjon til alle desse fire marknadane, som igjen påverkar kvarandre.  

Konsument/publikumsmarknaden 

«Avisene er en vare» skriv Allern (2001b: 213), og den må dei nå ut til lesarane med. Det 

hjelper ikkje om journalistikken er god om dei ikkje får nokon til å lesa den, og målet vil 

alltid vera å få flest mogleg til å kjøpa avisa. Dette gjeld både ved abonnement og laussal. 

Med nettavisene har ein òg fått ei vidareutvikling av dette, med dei digitale abonnementa, og 
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ein skal stimulera til abonnementskjøp på nett òg. Dette vert gjort ved å produsera innhald 

som er attraktiv for denne marknaden – og gjennom å presentera det på ein fristande måte. 

Det som tidlegare var reine laussalsaviser, som VG, har no abonnementsordning gjennom 

ordningar som VG+.   

Annonsørmarknaden 

Samtidig som ein prøver å selja nyheiter til potensielle lesarar, så prøver ein òg å selja desse 

lesarane vidare til potensielle annonsørar. Lesargrunnlaget vert rett og slett veksla inn i 

annonsekroner, og dette har tradisjonelt vore ei svært viktig inntektskjelde for avisene. «Dette 

påvirker avisenes markedsstrategi og redaksjonelle prioritering, bl.a. gjennom satsing på 

stoffområder som genererer annonser. Et uttrykk for dette er spesialsider om bil, boligmarked, 

reiseliv, underholdningstilbud og lignende» skriv Allern (2001b: 212). Annonsekroner er det 

som kan halda liv i gratisaviser – ein kan jo spørja seg kor lurt det er å gi vekk ei avis heilt 

gratis, men til dømes Metro i Storbritannia driv på den måten, og då er målet at flest mogleg 

les avisa slik at annonsørane skal vera villige til å gi mykje for å få sine annonsar på trykk. I 

dagens nettaviser får ein heilt nye spørsmål å ta stilling til. Skal ein la ein sak vera open for 

alle, og slik få høgare lesartal å selja vidare, eller skal ein ta seg betalt for ein sak, og med det 

få færre lesarar som kan bli til annonsekroner i neste ledd? Sjøvaag skriv: «Newspapers’ 

decision to start charging for online content is usually inspired by a need to increase 

subscription revenue. Subscribing audiences are more valuable to advertisers because they are 

seen as more committed to the brand» (2016: 307). Her vert det nokre nye motsetnadar som 

må balanserast opp mot kvarandre – og samtidig skal ein ta hensyn til endringane i 

annonsemarknaden som kjem frå nye konkurrentar på nett. Utfordringane knytt til 

annonsørmarknaden gjer at det vert ei dreiing i retning meir fokus på brukarbetaling. 

Kjelde/informasjonsmarknaden 

At annonsørane vil at annonsane skal bli sett av mange er éin ting, men dei er ikkje alltid dei 

einaste. Ofte er det viktig for kjeldene at flest mogleg får lest ein sak òg. «Nyhetsbyråene 

selger journalistiske produkter, men det meste av journalistikken er basert på mer uformelle 

relasjoner til kilder av ulike typer. Informasjon byttes mot offentlig oppmerksomhet» skriv 

Allern (2001b: 212). Samtidig handlar det om meir enn berre lesartal, det handlar òg om kva 

slags lesarar det er, og kva slags gjennomslagskraft ein har gjennom sitt omdømme. Det 
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«handler om å ha et omdømme og gjennomslagskraft som gjør at man blir foretrukket av de 

viktigste kildene, i konkurranse med andre medier» (Barland 2012: 4), og dette er til dømes 

framtredande i politikken og politisk journalistikk, sidan politikarane vil at «deira» saker skal 

vera på dagsorden. Allern omtalar det som medieressurser, og skriv: «(D)e som representerer 

en viktig fjernsynskanal eller en stor avis, vil ha mer å «tilby» de politiske kildene enn 

journalister fra små redaksjoner. Dette kan påvirke hvem for eksempel politikerne velger å la 

seg intervjue av eller gi innspill til» (2001a: 50), og det vert ei forhandling (eller ein drakamp) 

mellom medier og kjeldene sidan dette er noko som går begge vegar. 

Finansmarknaden 

I tillegg til dette, så må leiinga i avisene (og andre medier) òg kontinuerleg forhalda seg til 

«eierkonsernet og deres investorer som skal ha avkastning, som igjen forutsetter at de kan 

høste fra overskuddet i sine mediehus» (Barland 2012: 4). Allern peikar på ei endring i 

eigarskapsform ved at avisene no stort sett er eigd av børsnoterte selskaper eller «av 

børsnoterte selskaper eller av kapitalister som stiller de samme mål mht. Avkastning på 

investert kapital som børsens investorer», etter at ein før var eigd av familiar, lokale 

aksjonærar og organisasjonar. Han konkluderar med denne kapitaliseringa gir eit kontinuerleg 

press ovanfrå – som avisene må forhalda seg til – for stadig høgare inntekter.  

McManus har skrive om seks generelle karakteristikkar knytt til marknadsteorien, og Barland 

oppsummerar desse: 

«1) kvalitet og verdi defineres først og fremst av konsumentene, 2) selger blir følsom 

for kjøpers behov, 3) selvregulering oppstår ved at aktører i markedet vil tilfredsstille 

behov som er der eller endrer seg, 4) konkurranse stimulerer et kontinuerlig arbeid med 

å forbedre prestasjonene i markedet, 5) samfunnets ressurser blir allokert ut fra 

effektivitet, og 6) konsumentene har frihet til å velge.» (2012: 59) 

Journalistikken må forhalda seg til dei ulike marknadane uansett kva slags plattform det vert 

publisert på, og korleis den plattformen er av natur, og no er det altså slik at dette har blitt eit 

heilt essensielt tema etter at bruken av plussmodellen har gjort mediehusa noko mindre 

annonsørorientert enn tidlegare. Lars Helle vart til dømes sitert på følgjande i Journalisten:  

«Brukerinntektene er blitt vesentlige og viktige, og så er de større enn 

annonseinntektene. De er større enn annonseinntektene, det har de ikke vært i 
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Aftenbladet i moderne tid. Tidligere stod annonsene for tre fjerdedeler av inntektene 

våre, nå er utgjør de mindre enn halvparten. Det indikerer hvor viktig opplaget er og vil 

være fremover.» (Huseby Jensen 2017a) 

2.1.3 Profesjonalisering på eigarsida 

Eit anna viktig moment i ein studie av betalingsmodellane for nettavisene, er endringar knytt 

til eigarskap. Kven bestemmer kva? Korleis vart ting gjort i ulike prosessar som hadde funne 

stad før empiri vart samla inn? Korleis vart ting gjort på innsamlingstidspunktet? Alle desse 

spørsmåla var eg interessert i å vita svaret på, og det ville vore ein svakheit om rollen til 

eigarane ikkje var eit tema. Før eg i det heile teke starta på dette prosjektet hadde eg ein 

antakelse om at rollen til eigarane hadde vore svært aktiv i prosessen knytt til desse 

endringane, rett og slett sidan det var ei logisk slutning slik eg kjende til norsk media, men 

rollefordelinga og eventuell motstand innad i redaksjonane visste eg lite om. Det er uansett 

ikkje noko som berre handlar om brukarbetaling, det er ein del av ein generell endring i 

eigarane sin rolle. Barland skriv: 

Medieeierskapet har endret seg. De er blitt mer profesjonelle, og har også styrket sin 

operative rolle. Dette gjenspeiles blant annet i hvordan tradisjonelle aviser er blitt 

utviklet til mangfoldige mediehus, og hvordan det har vokst frem store 

konsernstrukturer som har spesialisert seg på å eie og utvikle medievirksomheter (2012: 

5-6) 

Ein bevega seg vekk frå partipolitiske band, og til ei tid der lesaren vart oppdragsgivaren 

(Bastiansen og Dahl 2008: 452), og ein bevega seg i retning av ein type eigarskap der 

forretningsmessige mål stod i sentrum for verksemda. I dag er det store mediekonsern som eig 

mange aviser, noko som gjer det mogleg med samarbeid og koordinering på eit profesjonelt 

nivå «over» redaksjonane. I Barland (2012) sin studie kjem det fram at Schibsted påverkar 

journalistikken i mediehusa deira – ikkje ved at dei legg seg opp i enkeltsaker, men gjennom 

forretningsstrategiane deira. Han skriv:  

Påvirkningen kan skje gjennom stimulering av innovasjon, forretningsmessige 

initiativer som medfører endring av redaksjonelle produkter, koordinering av hvordan 

deres selskaper posisjonerer seg i markedene, og som pådriver for økonomisk drift og 
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kontroll i et klima med generelt skjerpet konkurranse, og hva slags ideelle verdier som 

også betones, for å nevne noen eksempler. (2012: 7) 

Resultatet av dette kjem eg tilbake til i kapittel 3.1, der fleire av intervjuobjekta fortel om det 

aktuelle mediekonsernet si svært aktive rolle knytt til innføringa av brukarbetalinga i 

nettavisene. 

2.1.4 Gratis? 

«You wouldn’t steal a car...» er noko mange vil kjenna igjen frå haldningskampanjen som 

skulle overbevisa folk – eller kanskje snarare gi dei ei påminning om –at piratkopiering og 

nedlasting ikkje er lovleg. Mange vil nok òg kjenna igjen det forsøksvis humoristiske 

påhenget «...men eg ville ha lasta ned ein bil om eg kunne det», og sjølv om kampanjen nok 

kan ha vore ein vekkjar for nokon, så har det vore ein følelse av at det har vore ein tapt kamp 

å få folk tilbake til sine gamle vanar. Dette kan delvis skuldast den lågare risikoen for å bli 

oppdaga enn ved både biltjuveri og meir analoge formar for filmtjuveri, og den følelsen av å 

vera «uovervinneleg» som ein gjerne får når ein er mange nok som opptrer på ein bestemt 

måte.  

Men samtidig er det òg mykje som tydar på at det herskar ei anna oppfatning av kva som er 

rettferdig for digitale tenester enn for fysiske varer. Arne Krokan nemner hestetjuveri som eit 

døme på konsekvensane eit tradisjonelt ran har, sidan det ender opp med at tjuven har fått seg 

ein hest, medan den han stal hesten frå ikkje lenger har hest (Krokan 2013: 42).  Dei digitale 

tjuveria er av ein heilt annan natur når det gjeld konsekvensar, sidan den ulovlege tileigninga 

av ei datafil eller ein film ikkje automatisk fører til at den som eig den mister den. Dette kan 

ein påstå at styrkar argumentet om at ulovleg nedlasting av til dømes film eller musikk ikkje 

nødvendigvis er så ille, sidan nedlastaren kanskje ikkje ville skaffa seg tilgang til produktet i 

det heile tatt elles. Det argumentet fungerar særs dårleg på hestetjuveriet.  

Det betyr sjølvsagt ikkje at digitale tjuveri er etisk uproblematiske, men det er med på å 

forklara utviklinga ein har sett, der ein har sett nye løysingar som veks fram som alternativ 

som meir effektivt for endring av brukarvanar enn moraliseringa rundt ulike måtar å stela på. 

Openbare døme her er streamingtenester som til dømes Spotify og Netflix, som innanfor kvar 

sine felt har blitt betydningsfulle aktørar. 
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Om ein prøver å overføra dette temaet til den skrivande journalistikken, så handlar det i stor 

grad om betalingsvanar, sidan det å lesa ei avis digitalt sjeldan vil vera tjuveri (skjønt, ein kan 

kanskje tenkja på det å utnytta svakheitene i metermodellen til aviser som Aftenposten, som 

ein kan omgå ved å sletta cookies eller ved å ta i bruk inkognitomodusen som mange 

nettlesarar har, som ein liknande form for tjuveri). Journalistikken er – som nemnd i 

innleiingskapittelet – tilgjengeleg gratis så mange stader at ein fint kan halda seg høveleg 

oppdatert utan å betala ei krone. Og det finst jo òg grunnar til å halda innhaldet gratis. Som eg 

var inne på då eg skreiv om McManus og marknadsrelasjonar, kan det å ha alt så tilgjengeleg 

som mogleg kunne vera ein fordel med tanke på annonsørar. Høgast mogleg lesartal gagnar 

annonsøren, som dermed er villig til å betala meir, og dermed gagnar det mediebedriften òg. 

Chris Anderson fortel i Free om den store skilnaden mellom låg pris og gratis, i det som vert 

omtala som «The Penny Gap». Det kan vera snakk om ein låg pris, ein pengesum som har 

minimalt med betydning for kjøparen, og likevel set me gjerne piggane ut. Forklaringa, skriv 

Anderson, er at ein pris får oss til å tenkja over valet. Er det eigentleg verd det? Me blir 

tvungne til å tenkja over valet om å bla opp, og latskap gjer i tillegg at me helst går for den 

løysinga som krev minst tankeverksemd (Anderson 2009: 59-61). Anderson siterar Dan 

Ariely for å forklara kva som lokkar så fælt med alt som er gratis:  

«Most transactions have an upside and a downside, but when something is FREE! we 

forget the downside. (...) I think it’s because humans are intrinsically afraid of loss. The 

real allure of FREE! is tied to this fear. There’s no visible possibility of loss when we 

choose a FREE! item (it’s free). But suppose we choose the item that’s not free. Uh-oh, 

now there’s a risk of having made a poor decision – the possibility of loss. And so, 

given the choice, we go for what is free.» (2009: 64) 

Her er det i tillegg ein teknologisk skilnad – ein skilnad mellom valet mellom billigavis og 

gratisavis når ein går på gata, eller er i ein butikk, og på tilsvarande val på nett. Ein kan tenkja 

seg at avstanden verkar endå større på nett fordi ein der i tillegg må gjennom ein 

betalingsprosess – og i ein del tilfeller ein registreringsprosess – som vil vera meir omfattande 

enn valet på butikken eller gata vil vera. I tillegg til eit potensielt økonomisk tap risikerar ein 

altså òg å kasta vekk dyrebar tid på prosjektet. Kanskje kan ein ut frå dette trekkja ei slutning 

om at ein treng noko meir å lokka med for å få lesarane til å betala på nett, noko som 

samsvarar godt med synet om at nettbetaling er ei utfordring, i tillegg til at det òg seier noko 

om at det bør vera så enkelt som mogleg for lesarane. Det seier seg sjølv at valet om å droppa 
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brukarbetaling vert meir naturleg om spreidningspotensialet er så ulikt med og utan betaling. 

«Give a product away, and it can go viral. Charge a single cent for it, and you’re in an entirely 

different business, one of clawing and scratching for every customer» (Anderson 2009: 62). 

Anderson siterar òg Josh Kopelman om utfordringar som blant anna avisene som vil ha betalt 

for innhaldet sitt på nett møter: «The truth is, scaling from $5 to $50 million is not the 

toughest part of a new venture – it’s getting your users to pay you anything at all» (2009: 62). 

Nettavisen er gratis på nett (om ein ser vekk frå arkivet), og det er foreløpig lite som tydar på 

at dei har planar om å gjera om på det, og for dei kan det vera ein fordel om flest mogleg 

konkurrentar tek seg betalt. «Anyone offering content free gains an advantage that can’t be 

beaten, only matched, because the competitive answer to free – «I’ll pay you to read my 

weblog!» – is unsupportable over the long haul (…) Anyone who begins charging for their 

work will be at a disadvantage» (2009: 61). 

Om konkurrentane tok seg betalt, så ville det rett og slett skapt ein betre konkurransesituasjon 

for Nettavisen. Det er derimot naturleg å anta at det har langt mindre å seia for Nettavisen kva 

aviser som Klassekampen, Morgenbladet eller for den saks skuld Gjengangeren gjer, sidan 

dei ikkje er i ein openbar konkurranse med Nettavisen om lesarane.   

Sett i lys av dette kan ein forstå frustrasjonen enkelte i bransjen har når det gjeld NRK.no, 

som jo er gratis og tilgjengeleg uansett om det blir betalt lisens eller ikkje. På nasjonalt plan er 

dei i konkurranse med både VG, Dagbladet og Nettavisen, og det at NRK.no utgjer eit 

gratisalternativ kan ein tenkja seg at kan vera noko av det som hindrar ei tøffare satsing på 

betalingsløysingar for innhaldet i nettavisene. Det same kan gjelda meir lokalt òg, sidan 

NRK.no sine lokalsider kan bli ein konkurrent for dei. Men kva er alternativet? Vert alt betre 

og mindre komplisert om ein svekkar NRK? Anderson brukar Cliff Harris sine erfaringar for 

å trekkja ein konklusjon om at ein i ein digital marknadsplass nesten alltid vil ha eit 

gratisalternativ. «If you don’t offer explicitly, others will typically find a way to introduce it 

themselves. (...) Sooner or later, most producers in the digital realm will find themselves 

competing with Free» (2009: 72). Om det ikkje er NRK.no, så vil det fort vera heilt andre 

aktørar (eller andre NRK-kanalar) som vil bidra med gratis informasjon på ein liknande måte. 

Ut frå Anderson sine teoriar er det liten grunn til å tru på at ei struping av NRK ville skapt så 

mykje større grunn til å ta betalt, og Anderson har i Free eit eige kapittel som heiter «The end 

of paid content», der han parafraserer Jonathan Handel og skriv om kvifor annonsestøtta 

modellar vann på nett, og vil halda fram med det.  
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Samtidig er det då verd å hugsa på at den boka er frå 2009, og at mykje har skjedd sidan den 

gong. Mange tek seg no betalt, og det er no ei svært positiv utvikling for mange (Huseby 

Jensen 2017a). Det betyr ikkje at Anderson nødvendigvis tok feil i alt, for datamaterialet mitt 

viser òg at ein har nokre av tankane hans i bakhovudet: å konkurrera mot det som er gratis, er 

ei tøff utfordring, og det er heilt klart noko dei tek høgde for. Måten det vert løyst på er ikkje 

ved å ta seg betalt for det ein finn andre stader, men heller det som ein ikkje gjer det med. Det 

er altså ikkje ei direkte motsetning mellom Anderson sin grunntanke knytt til 

gratiskonkurranse og dagens praksis. 

2.1.5 Kjær mur har mange namn – men ikkje «mur»?  

Til slutt i denne teoridelen vil eg skriva litt om begrepsbruken rundt oppgåva sitt tema, sidan 

det er naturleg å skriva litt om det sidan det vert brukt så mange ulike ord avhengig av kvar 

ein ser.  

Det som stoppar ein ikkje-betalande for å lesa ein VG+-sak – er det ein betalingsmur? 

Tittelen på denne oppgåva (og dette underkapittelet) inneheld ordet mur, utan at det betyr at 

det er eit ord eg har landa på som det rette ordet å bruka. Oppgåvetittelen henviser til at eg i 

oppgåva forsøksvis gir innsikt i redaksjonsmiljøet i redaksjonar som har innført dette, og er 

elles vald meir fordi det klinger bra, og gir assosiasjonar til viktig journalistarbeid. Dette med 

mur er noko det kjem fram i intervjua mine at ikkje er eit ord alle er heilt fornøgd med, noko 

som kanskje ikkje er så ubegripeleg med tanke på kva ein ser for seg at ein mur gjer. Viss 

lesarane føler seg stengd ute, så kan kanskje den irritasjonen bli «legitimert» av ein negativ 

ordbruk, og dette handlar mykje om å venna lesarane til noko nytt. Det er uansett ingen tvil 

om at det er eit ord som er i daglegtalen til mange, frå akademikarar til aviser og andre. 

Sjøvaag brukar «paywall» i Introducing the Paywall (2016), og om ein besøker The Guardian 

sine nettsider vert ein møtt med eit infobanner om at ein kan donera for å støtta dei sidan dei i 

motsetnad til mange andre «haven't put up a paywall». 

Men bruker dei norske mediene det? Det var ikkje det vanlegaste ordet eg høyrde medan eg 

intervjua journalistar og medieleiarar i høve denne oppgåva her, og det vart minst brukt av dei 

i leiarposisjonar. Dette sjølv om eg brukte det i fleire av spørsmåla mine – den eine 

redaktøren som brukte det (Dag Langerød) brukte stort sett andre ord, og kan då òg ha blitt 

påverka av min bruk av ordet.  «Mange reagerar jo på bruken av ordet mur, betalingsmur, 

fordi det har ein sånn negativ konnotasjon» uttalte Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad, 



20 

 

og det verkar å vera ein bevisstheit knytt til det å unngå ordet. Ein har difor funne andre ord 

som kan brukast. Det vanlegaste blant mine informantar var å snakka om «plussing» av saker, 

eller variantar av dette alt ut frå kva slags samanheng det var i. Det vart snakka om plussing, 

plussmodellen, pluss-kundar, pluss-abonnent, det å plussa saker, «saker som er pluss» - altså 

noko ein får ekstra, som altså gir ein langt meir positiv konnotasjon. I tilegg til dette vart det 

snakka om opne og lukka saker i litt mindre grad, og utanom dette vart det gjerne snakka om 

digitale abonnentar – eller i United.no sitt tilfelle medlemmer (og sidan deira modell heiter 

MEDLEM+, så vart det ofte brukt òg i denne samanhengen av deira informantar). I 

faglitteraturen er det òg mykje variasjon. Til dømes Engen og Høst skriv blant anna om 

«pluss-modeller», «premium»-modell, lukking av nettsida, «betalingsmuren», «plussvariant», 

«digital brukerbetaling», «betaling for nettnyheter» og «digitalabonnement» på berre nokre få 

sider  (2015: 218-22). Dette skuldast nok i stor grad at det handlar om ulike aspekt ved 

temaet, ulike aviser og ulike modellar. Innimellom fokuserer ein på innhaldet, og innimellom 

om sjølve betalingsprosessen, og då brukar ein ulike ord.   

Når mediene gjerne unngår «betalingsmur» mest mogleg sjølv, så betyr det at det kanskje er 

naturleg å snakka om det på ein annan måte. Eg vel difor i all hovudsak å gå for andre begrep 

i denne oppgåva. «Brukarbetaling» og andre nokså sjølvforklarande begrep vert brukt, som 

«opne» og «lukka» saker, i tillegg til at eg har vald å bruka «plussing» og «pluss-saker» sidan 

det vart brukt så mykje.  

2.2 Metodebruk i oppgåva 

2.2.1 Frå problemstilling til metode 

Ein kan ha ei så god problemstilling som ein berre vil – utan å velja ein passande metode, er 

det vanskeleg å svara på spørsmåla ein er ute etter svar på. Om ein skal finna ut kor mange 

menneske som samla seg på ein eller annan tilstelning eller arrangement, så vil neppe 

kvalitative intervju med eit tilfeldig utval gi ein svaret ein håpar på – det ville derimot 

potensielt kunne gitt ein svar om korleis ein slik folkemengde vart opplevd. Det er altså 

openbart slik at ein må la problemstilling og forskningsspørsmål – rett og slett kva ein vil 

finna ut – avgjera kva slags metode ein skal bruka, slik at ein ikkje ender opp med å prøva å 

måla temperatur med måleband. 
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I mitt tilfelle var eg interessert i å få ei innsikt i korleis det redaksjonelle arbeidet vart påverka 

av dei nye digitale betalingsmodellane – plussinga av saker på nettavisene – og korleis dette 

føregår i praksis. I tillegg var eg interessert i å få vita meir om korleis det vart opplevd i 

redaksjonane då dette vart innført, og om eit blikk framover.  

Ein del av det eg var ute etter kunne nok – om eg hadde tilstrekkeleg førehandskunnskap – 

blitt besvart brukbart gjennom eit spørjeskjemaundersøkjing. Med eigen erfaring som 

journalist i redaksjon som har fått innført plussing, så visste eg ein del som kunne vore nyttig i 

eit slikt tilfelle. Samtidig var det erfaring frå éin bestemt redaksjon, og eg ville ikkje vore 

sikker på kor gjeldande mine eigne erfaringar derifrå ville vore utanfor. Det er naturleg at sånt 

ikkje vert opplevd likt overalt, og med tanke på at eg ville ha refleksjonar og innsikt i noko eg 

difor ikkje nødvendigvis kjenner så godt til, så var dette ein metode som ville vore svært 

unaturleg i dette tilfellet. 

Sidan det ikkje var tal og harde fakta eg i utgangspunktet var ute etter, men heller aktørar sine 

opplevingar av dette, så var det naturleg å gå for kvalitative intervju som hovudmetode for 

datainnsamling.  Som Østbye et al. skriv (2007: 98), så kan ein gjennom kvalitative intervju 

som metode blant anna få kartlagt prosessar og sosiale relasjonar, og ein kan få innsikt i deira 

begrepsapparat. I tillegg ville eg då kunne bruka mine antakelsar ved å stilla spørsmål der 

informantane kunne bekrefta eller avkrefta det.  

I tillegg til dei kvalitative intervjua med journalistar og leiarar i aviser med slike 

betalingsmodellar, var planen å gjera litt enkel feltobservasjon, ein metode som har felles 

røtter med kvalitative intervju (Østbye et al. 2007:98), og som fungerar godt som eit 

supplement. Ved å vera til stades, kunne eg vurdera det eg såg opp mot det som vart sagt. I 

tillegg til desse to metodane, som kunne seia mykje om korleis det var på intervjutidspunktet, 

så var det eit poeng for meg å følgja aktivt med i aktuell debatt rundt temaet. Gjennom 

intervjua og feltobservasjonen ville eg ha eit slags tidsbilde av situasjonen i 2016, og gjennom 

debatten ville eg òg kunne følgja med på vegen vidare.  

Konklusjonen vart at eg ville bruka desse metodane for å gjera ein casestudie («The case 

study is the method of choice when the phenomenon under study is not readily distinguishable 

from its context» (Robert K. Yin 2003: 4), og eg ville gjera ein komparativ casestudie – Yin 

brukar begrepet «multiple case-study» (2014: 239) om casestudiar med fleire enn eitt case 

heller enn «komparativ casestudie» som eg likar betre sidan det viser spesifikt til at eg hadde 
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eit ønskje om å samanlikna nokre ulike case. Meir om valet av casane nedanfor. Ved å gjera 

ein komparativ casestudie ville eg ha moglegheit til å fanga opp likskapar og ulikskapar 

mellom ulike typar redaksjonar, og få ein innsikt i korleis dette gjekk føre seg.  

2.2.2 Val av case 

I dette underkapittelet skal eg forklara korleis eg kom fram til dei tre casane – Stavanger 

Aftenblad, Gjengangeren og United.no – som eg enda opp med å undersøkja. Eg var fast 

bestemt på at einingane mine ikkje skulle vera av det tilfeldige slaget, men vera mine val. 

Som Østbye skriv:  

«Hvis en skal velge ut et lite antall enheter (f.eks. noen aviser der en vil undersøke 

arbeidsmåtene i redaksjonene), kommer en som oftest bedre ut ved å foreta et strategisk 

utvalg av enheter  enn ved et statisk utvalg (f.eks. velge avisene Bygdanytt og Arbeidets 

Rett, Adresseavisen og Bergens Tidende, Vårt Land og Dagbladet) som eksempler på 

henholdsvis lokalaviser, regionaviser og riksdekkende aviser. Ved å trekke et tilfeldig 

utvalg (...) ville en lett kunne få seks lokalaviser, og det ville gi mye dårligere 

muligheter til å generalisere resultatene.» (Østbye et al. 2007: 239-240). 

Eg gjekk difor for eit strategisk utval. Som nemnd ovanfor, så var målet med å gjera ein 

komparativ casestudie å kunne fanga opp korleis det føregjekk i ulike typar redaksjonar. Ein 

ting er å tenkja det, men det må då òg bli reflektert i kva slags utval ein vel for oppgåva si, og 

det var planen min òg.  

Eg ville ha breidde i utvalet, gjennom val av ulike case, og måtte då definera kva slags aspekt 

eg trengde breidde i, og eg fekk identifisert nokre hovudaspekt der eg var ute etter denne 

breidda: 

 Avistype 

 Eigarskap 

 Geografi 

Avistype 

Når det gjeld utvalsbreidde rundt avistype, så var det for meg i utgangspunktet den mest 

openbare variabelen – den som kom til meg først. Eg har lenge tenkt på lojalitet som ein 
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faktor som potensielt kan gjera det enklare for mindre aviser enn for dei større i samanheng 

med det å skulle takla ein nye mediekvardag, og i tillegg er konkurransen deira av ein annleis 

karakter, og dette konkurranseaspektet var noko eg òg såg for meg at kunne bli interessant å 

spørja om. I tillegg ville redaksjonar av ulik størrelse og type fungera på ulike måtar – eg såg 

til dømes for meg at dei litt større avisene i størst grad ville vera profesjonalisert, og sitja på 

mest kunnskap om brukarane, og vera mest aktive i bruken av dette. Eg såg altså for meg nok 

skilnadar til at det var naturleg å laga eit skilje her.  

Det opprinnelege skiljet eg følte meg trygg på at eg ville ha, var stor/liten i form av å ha med 

ei regionavis og ei mindre lokalavis. Eg hadde ikkje ein konkret plan når det gjaldt størrelse, 

anna enn at skilnaden måtte vera nokså markant. Om lokalavisa til dømes vart for stor, så ville 

funna kanskje bli mindre interessante i komparativ samanheng. Eg var difor oppteken av at 

skiljet var såpass stort at dette ikkje skulle bli eit problem, og at det virka ulogisk at eg skulle 

få spørsmål om ikkje lokalavisa heller burde definerast som regionavis – eller omvendt. 

Samtidig såg eg aldri på opplag under prosessen då eg skulle velja ut case. 

Min eigen erfaring med slike modellar er frå United.no, og eg tykte det var interessant at ei 

slik nisjeside hadde fått ei slik ordning. Til likskap med avisene vert det produsert 

journalistikk på fleire plattformar, og med innføringa av brukarbetaling på United.no følte eg 

– og vart oppmuntra av rettleiar til – at eg kunne bruka dei som eit case. Her var eg altså 

mindre oppteken av størrelsen på publikasjonen, men meir oppteken av kva slags type 

publikasjon det var, og kven den var retta mot. Her ville òg lojalitet og konkurranse bli 

spennande faktorar, sidan det her var snakk om supportarar som ei lesarmålgruppe. 

Eigarskap 

Ulike mediekonsern kan ha ulike måtar å gjera ting på, og eg gjekk ut frå at dei hadde spelt ei 

stor rolle i innføringa av betalingsmodellane – det var trass alt naturleg at det var mykje 

fellekunnskap i konsernet som ein nytta seg av i alle eller dei fleste av publikasjonane deira, 

heller enn å basera seg kun på den lokale kunnskapen. Mediekonserna styrer i stor grad 

innovasjon og utvikling, og med eit slikt utgangspunkt, gav det meining å ha ein breidde i 

eigarskap òg, slik at eg kunne sjå korleis dei gjorde det i ulike mediehus.  

Eg valde tidleg ut Gjengangeren som ei av avisene eg ville bruka som eit case i denne 

oppgåva, noko som kom av at dei var ei avis eg såg på som passande stor, og som eg visste at 
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eg sannsynlegvis ville kunne skaffa meg adgang tilgang til. Gjengangeren tilhøyrer Amedia, 

og då følte eg det var naturleg at regionavisa skulle vera frå Schibsted – slik Stavanger 

Aftenblad er. United.no er ein del av katalogen til Fagpressen, noko som er vesentleg her: 

sjølv om det er ein offisiell supportarklubb, så har ein dei vanlege journalistiske forpliktelsane 

som Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten inneber. Det er altså ikkje ein rein 

informasjonskanal til medlemmer, men ein nettstad som bedriv journalistikk på lik linje med 

det ein finn hjå dei andre casane. 

Geografi 

Eg visste i utgangspunktet at eg måtte ut av Oslo, og eg følte òg det var heilt naturleg at 

regionavisa og lokalavisa ikkje burde operera i same område. Kanskje kunne det òg blitt ein 

interessant komparativ studie, men eg var heller ute etter breidde slik at dette ikkje til dømes 

vart ei oppgåve om korleis det fungerar i Rogaland – og lite meir enn det. Stavanger 

Aftenblad oppfylte kriteria, og eg såg for meg at adgangen potensielt kunne bli enklare av at 

styreleiaren i Manchester United Supporters Club Scandinavia jobba som produktdirektør i 

avisa. Han vart aldri kontakta, men det vart altså Aftenbladet uansett. Sidan eg ikkje ville ha 

ei rogalandsoppgåve, så var naturleg nok ei avis som Rogalands Avis uaktuell, og etter at eg 

gjekk for Gjengangeren frå Horten var eg fornøgd med det geografiske spennet eg hadde enda 

opp med.  

Eg enda altså til slutt opp med:  

Stavanger Aftenblad (innførte brukarbetaling i 2013). 

Gjengangeren (innførte brukarbetaling i februar 2015). 

United.no (innførte brukarbetaling i januar 2015). 

Avgrensing 

Eg vurderte å sjå på andre typar betalingsmodellar – til dømes å sjå på metermodellen som ein 

kan finna i Aftenposten (som nemnd i innleiingskapittelet) – men eg droppa det. Det kunne 

vore spennande å sjå på, og kanskje komma litt nærare eit svar om korleis dei ulike modellane 

fungerar, men samtidig ville det blitt ein heilt annleis studie enn det eg sikta meg inn mot, 
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sidan eg ikkje var ute etter å samanlikna ulike betalingsmodellar opp mot kvarandre. Eg gjekk 

difor heller for tre case som alle har ein pluss-variant. 

I tillegg til det, vurderte eg òg å skriva om ei avis som ikkje har innført nokon form for digitalt 

abonnement, for å få med det perspektivet òg. Eg vurderte mi eiga lokalavis, Sogn Avis, som 

på det tidspunktet ikkje hadde innført dette. Igjen noko som kunne vore interessant å sjå på, 

og eit tema eg med nokre andre intervjuguidar nok kunne fått ein del interessante svar om, 

men likevel var det ikkje digitalt abonnement vs ikkje digitalt abonnement eg ville skriva om, 

men konkret korleis situasjonen var i aviser som hadde innført det. Eg begrensa det difor til 

dei tre casane eg allereie hadde vald. 

2.2.3 Val av informantar 

Vala av case var gjort, men eg måtte òg velja informantar frå desse casane. Eg ville intervjua 

minst éin person frå leiinga hjå kvar av mine case, i tillegg til minst éin person som ikkje var 

frå leiinga, men som gjennom sin rolle som journalist er godt kjend med brukarbetalinga 

gjennom sitt arbeid. I analysekapitla og konklusjonskapittelet refererer eg innimellom til 

«leiarar» og «journalistar», og siktar då til nettopp dette skiljet. 

United.no er ein redaksjon eg kjenner godt, og eg kontakta der dei to eg følte det var mest 

passande å intervjua om temaet, nemleg redaktør Dag Langerød og journalist Bjarte Valen. 

Langerød var den einaste i ein liten redaksjon som kunne seiast å vera ein del av leiinga, 

medan Valen var den einaste av dei fast tilsette elles som hadde avisbakgrunn, noko eg tenkte 

kunne vera ein styrke. Eg kunne vald å intervjua ein av dei andre frilansarane – det ville 

attpåtil vore enklare å gjennomføra praktisk med tanke på at Valen var busett i London – men 

eg tykte at det passa mest med nokon som jobbar fast for sida.  

Hjå dei to andre casane hadde eg ei litt annan tilnærming. Eg identifiserte kven eg ville 

snakka med frå leiinga, og tok då kontakt med dei for å høyra om dette var noko dei kunne 

stilla opp på – og informerte òg om at eg ville snakka med (minst) ein annan journalist medan 

eg var der òg, slik at dei skulle vera klar over at eg trengde meir enn berre deira tid. Eg gav 

ikkje uttrykk for at eg ville vita kven som ville vera tilgjengeleg før eg var der – eg visste jo 

òg at det var vanskeleg å planleggja sidan det ikkje er gitt på førehand kven i ein redaksjon 

som har tid til å setja av tid på den måten – og difor var det litt tilfeldig kven eg enda opp 

med. I tillegg til dette var tanken min å ta ein prat med eventuelle andre eg følte eit behov for 
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å prata med under besøket mitt der, eller eventuelt som eg vart anbefalt å snakka med. Eg ville 

òg ha ein viss kjønnsbalanse, sjølv om det til dels var utanfor eigen kontroll, og enda opp med 

tre kvinnelege informantar av i alt åtte informantar (to av seks hovudinformantar). Eg hadde 

ingen hypotese på gang om at dette var noko annleis for menn enn for kvinner, men eg ville 

likevel sett på det som ein liten svakheit om eg hadde enda opp med åtte informantar der alle 

var menn. 

2.2.4 Presentasjon av informantane 

Eg enda opp med følgjande hovudinformantar:   

Elin Stueland: Digitalsjef i Stavanger Aftenblad, ein jobb ho under intervjuet sa at ho hadde 

hatt sidan 2007. Ho har seinare fått ny stillingstittel, nemleg digitalredaktør (Michalsen 

2016). Stueland har i all hovudsak jobba i Aftenbladet sidan ho var student, og byrja i avisa 

som nettjournalist. Intervjuet med Stueland vart gjennomført fredag 29. januar 2016, i lokalet 

til redaksjonen. 

Harald Birkevold: Kommentator i Stavanger Aftenblad, noko han på intervjutidspunktet 

hadde vore i cirka eit halvt år, og før det var han leiar for undersøkjande avdeling i sju år. Han 

blei fast tilsett i avisa i år 2000, men byrja i avisa eit par år før det, etter å ha kome frå Dagens 

Næringsliv. Intervjuet med Birkevold vart gjennomført fredag 29. januar 2016, i lokalet til 

redaksjonen. 

Audun Bårdseth: På intervjutidspunktet konstituert ansvarleg redaktør i Gjengangeren, før 

han nokre månader seinare vart ansvarleg redaktør (Johannessen 2016).Han hadde lang 

erfaring frå Gjengangeren, etter å først ha blitt tilsett der som journalist i 1994, og han har 

blant anna vore nyheitsredaktør i avisa. Intervjuet med Bårdseth vart gjennomført tysdag 2. 

februar 2016, på ein kafé rett ved redaksjonslokalet. 

Trude Brænne Larssen: Journalist i Gjengangeren. Brænne Larssen byrja i avisa som 

tilkallingsvikar i 2008, har jobba fulltid sidan 2010, og har vore fast tilsett sidan 2012. Ho 

hadde ikkje jobba som journalist før ho starta i avisa. Intervjuet med Brænne Larssen vart 

gjennomført tysdag 2. februar 2016, i lokalet til redaksjonen. 

Dag Langerød: Ansvarleg redaktør i Manchester United Supporters Club Scandinavia, i ein 

redaksjon som står bak United.no og medlemsbladet United-Supporteren. Den stillinga hadde 
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han hatt sidan 2011, då han kom til jobben frå sportsavdelinga til Nettavisen. Intervjuet med 

Langerød vart gjennomført torsdag 21. januar 2016, i lokala til Institutt for medier og 

kommunikasjon. 

Bjarte Valen: Journalist i Manchester United Supporters Club Scandinavia, der han jobbar 

mest med medlemsbladet, men òg på United.no. Valen har jobba i supportarklubben sidan 

2011, då han starta i eit vikariat som vart ei permanent stilling etter eit halvt år. Før det  

frilansa han, og leverte stoff til fleire publikasjonar – inkludert 100% Sport-samarbeidet 

mellom regionavisene i Schibsted. Jobbar frå heimekontoret i London. Intervjuet med Valen 

vart gjennomført i to delar – 19. og 20. februar 2016 – på eit hotellrom i Oslo. 

I tillegg til dette gjorde eg kortare intervju med ytterlegare to informantar. Det var med 

Stavanger Aftenblad-publisher Lars Helle, og leiar for lesarmarknad, sal og CRM i same 

avis, Mette Hamre. Dette var improviserte intervju utan intervjuguide som vart gjort for å 

sjekka om eg kunne fylla nokre potensielle hol i det eg hadde samla inn.  

2.2.5 Eliteintervju 

«Elite interviews are with persons who are leaders or experts in a community, who usually in 

powerful positions», skriv Kvale og Brinkmann (2009: 147), og mi meining er at mine 

intervju med leiarane då definitivt går inn under den definisjonen. I tillegg er det heller ikkje 

vanskeleg å argumentera for at journalistintervjua òg er eliteintervju, siden dei vart intervjua 

nettopp på grunn av jobben dei har, i motsetnad til korleis det hadde vore om eg hadde eit 

tilfeldig utval av avislesarar eg intervjua. I journalistintervjua kjem ein eit hakk lenger unna 

beslutningsprosessane, men det er likevel ein innsikt i korleis ting føregår på arbeidsplassen 

deira – deira profesjonelle virke.  

At eit intervju er med ei elitekjelde, betyr at den vanlege intervjuar/intervjuobjekt-relasjonen 

vert snudd litt på hovudet (eller i alle fall utjamna), sidan informantane her i utgangspunktet 

sit på ein heil del meir info enn meg, og openbart er den sterke part i intervjusituasjonen. For 

at intervjuet skal bli mest mogleg, er det då difor ekstra viktig at ein har førebudd seg godt, 

slik at informanten merkar at ein har kunnskap om temaet. Det vil gjera heile prosessen 

enklare, betra samtalekvaliteten og i tillegg kan det hjelpa ein til å stilla betre 

oppfølgjingsspørsmål. «An interviewer demonstrating that he or she has a sound knowledge 
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of the interview topic, will gain respect and be able to achieve an extent of symmetry in the 

interview relationship» (Kvale og Brinkmann 2009: 147).  

Kvale og Brinkmann trekkjer fram fleire utfordringar knytt til dette: «Experts may be used to 

being interviewed, and may more or less have prepared «talk tracks» to promote the 

viewpoints they want to communicate by the means of the interview, which requires 

considerable skill from the interviewer to get beyond» (2009: 147). Spesielt frå leiarane eg 

skulle intervjua var eg bevisst på dette, sidan eg vanskeleg kunne sjå for meg at dei ville 

kritisera dagens praksis (frå journalistane si side kunne det vera enklare sidan dei hadde større 

avstand til beslutningsprosessane). I ettertid ser ein gjerne kva ein har gjort galt, men at dei 

kunne vera i stand til å etterpårasjonalisera, betydde ikkje nødvendigvis at dei ville kritisera 

det dei dreiv på med no – utan at det nødvendigvis betyr at det er fordi dei held tilbake på det. 

Igjen kan god førebuing vera til hjelp her, sidan det lettare gjer at ein kan utfordra det 

informantane seier om det høyrest i overkant innøvd ut, eller om dei prøver for hardt å 

legitimera dagens praksis, og samtidig hjelper det å vera bevisst på det i analyseprosessen. 

Det var difor ein fordel for meg at eg hadde følgd mykje med på mediedebatten om mange av 

temaa som vart teke opp, i tillegg til at det definitivt var ein fordel for meg at eg jobba i ein 

redaksjon med plussløysing sjølv.  

2.2.6 Intervjuguide 

«Dersom intervjueren klarer å dyrke samtaleformen under intervjuet, skaper det trygghet både 

for forskeren og for informanten. Derfor er det et ideal at et kvalitativt intervju forløper som 

en vanlig samtale», skriv Østbye et al. 2007: 102). Eg ville at intervjuet skulle bli som ein 

slags samtale, eg følte eg hadde nok kunnskap til at det kunne bli naturleg, men samtidig ville 

eg ha det i såpass ordna formar at eg visste at eg ville vera innom alle temaa som eg ville 

innom. Eg bestemte meg for å gjera eit semistrukturert intervju, sidan det i stor grad opnar for 

den fleksibiliteten eg ville ha rundt oppfølgjingsspørsmål. Eit ustrukturert intervju er 

krevjande å analysera, medan dei strukturerte intervjua ikkje ville gitt meg den fleksibiliteten 

(Østbye et al. 2007: 100). Eg var òg i denne samanhengen oppteken av at eit i overkant 

strukturert intervju – med alle oppfølgjingsspørsmål nedskribla – kunne blitt kjedelege og 

utan sprut. Samtidig var det viktig å framstå strukturert og seriøs i møte med informantane 

nettopp for å bli teke seriøst, og ofte har informantane som stiller opp i slike intervju klare 

forventingar om at det skal vera meir strukturert enn ein samtale (Tjora 2012: 135). Sjølv om 
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det då ikkje nødvendigvis er samsvar mellom mine og deira forventningar, så er det OK å ta 

litt høgde for det. Samtidig var det mine eigne forventningar som var viktigast å oppfylla, 

sidan det trass alt var mitt prosjekt. Eg hadde difor ingen planar om å gi intervjuguiden ein 

perfekt struktur tematisk – eg visste jo heller ikkje sikkert når det vil passa å stilla alle 

spørsmåla sidan det er mange tema som overlappar kvarandre. Intervjuguiden eg laga var 

altså korleis eg omtrentleg såg det for meg, med nokre potensielle oppfølgjingsspørsmål 

nokon plassar, medan eg på andre spørsmål ikkje la til oppfølgjingsspørsmål. Litt av formålet 

med at det ikkje vart overstrukturert var å tvinga meg sjølv til å lytta, og eg kunne heller la 

intervjuguiden vera noko som gav meg tryggheit om at eg ville vera innom alt eg skulle 

innom i løpet av intervjuet. Undervegs skribla eg ein del ned på utskriftene mine av 

intervjuguiden – både ting som eg tenkte at eg kunne spørja om seinare i intervjuet, men òg 

spørsmål som eg kunne stilla i dei andre intervjua òg. Dette gjorde at det nok ville blitt 

utfordrande for ein annan å gjennomføra intervjuet sidan det for ein annan ville sett litt rotete 

ut, men dette var uproblematisk sidan eg uansett gjennomførte alle intervjua sjølv. 

Grunnstrukturen var uansett at eg starta roleg med nokre enkle, spesifikke spørsmål om 

informanten og jobben deira – for at dei skulle få snakka seg varme, samtidig som eg kunne få 

avklart nokre ting – og at eg avslutta med nokre spørsmål som peika meir mot framtida. 

Utanom dette skulle eg vera meir fleksibel, sjølv om eg hadde ein rekkjefølgje i 

utgangspunktet som eg ville halda meg til om ikkje intervjuet gjekk i ei retning som gjorde 

det naturleg å forandra på det. For å gi inntrykk av struktur, informerte eg ved fleire høve kvar 

intervjuet var på veg før eg starta å stilla spørsmål om eit tema. I tillegg til spørsmåla i 

intervjuguiden, så spurde eg òg etter leiarintervjua om dei hadde noko meir dei ville få sagt, 

slik at eg kunne gjera risikoen for å ha gått glipp av noko viktig mindre. 

Eg laga to ulike intervjuguider, sidan eg hadde eit skilje mellom leiarar og journalistar her. I 

Langerød-intervjuet måtte eg tilpassa formuleringane mine litt etter det faktum at han tek 

vanlege journalistvakter for United.no, og difor er like mykje journalist som leiar i denne 

samanhengen. Ein av intervjuguidane – utan tilleggsnotatane eg la til for hand kort tid før 

kvart enkelt intervju – er lagt ved som vedlegg til denne oppgåva. 

2.2.7 Praktisk gjennomføring 

Ein ting var at eg hadde bestemt meg for kva slags tre case eg ville bruka, ein annan ting var 

at eg måtte sørga for å få avtalar med dei. I ein travel redaksjonskvardag, var det sjølvsagt 
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heilt uaktuelt å risikera bomtur ved å berre reisa utan å ha kommunisert med dei på førehand. 

Då ville eg òg kunne forventa mindre når det gjaldt kor mykje tid dei ville setja av til meg. 

Difor prøvde eg å ta kontakt med informantane ei stund på førehand, lot dei vera med på 

avgjersla rundt når det skulle gjennomførast, og eg fekk informert dei om kva eg såg for meg 

både tematisk og av tid frå deira side.  

Eg gjorde lydopptak av alle intervjua, noko som heilt openbart var nødvendig med slike 

intervju som dette. Viss eg ikkje hadde gjort det, ville eg ikkje hatt moglegheiten til å tenkja 

ut gode oppfølgjingsspørsmål, og eg ville heller ikkje kunne sitert dei i nærheiten av like 

presist som eg no kunne. Eg prøvde òg så godt som råd å gjennomføra intervjua på stader utan 

for mange forstyrrelsar, både for å gjera det enklare for både meg og informantane å halda 

fokus på det me skulle, men òg for at lydopptaka skulle bli betre. Forutanom det intervjuet 

som måtte takast over to dagar måtte eg av praktiske grunnar ha pausar midt i det eine 

intervjuet på grunn av ei arbeidsoppgåve for den aktuelle informanten, og då stilte eg berre 

opp igjen eit spørsmål eg allereie hadde fått svar på slik at me skulle komma oss tilbake igjen 

til tematikken, sånn at ein på nytt kunne snakka seg varm med noko «enkelt».  

Transkribering 

Transkribering er kanskje ikkje den mest spennande delen av arbeidet med ei masteroppgåve, 

men det at ein gjer det sjølv kan vera ein fordel. Den fordelen ligg her i transkriberinga sin 

ibuande svakheit: Det er ei tekstgjengiving av eit lydklipp, og sidan mykje kommunikasjon 

skjer på andre måtar enn berre verbalt, så er det ein fordel at ein som forskar er ein del av 

både intervjuet, transkriberinga og den vidare analysen, slik at ein får med seg alt utanfor 

sjølve orda slik at ein seinare kan gi ei rettferdig gjengiving av korleis det var. Som Tjora 

skriv:  

«Dersom intervjuerne selv transkriberer, og dersom disse er med videre i 

forskningsprosessen, unngår man å miste mye informasjon ved disse «oversettelsene». 

Når man leser en transkribert tekst fra et intervju man selv har vært med på, er man 

straks tilbake i situasjonen og ser for seg kroppsspråk og uttrykk som hørte situasjonen 

til.» (2012: 145) 

Alle sitata frå intervjuet vil bli gjengitt på nynorsk, sidan det er mitt hovudmål. 

Intervjuobjekta snakka ulike dialektar, og fleire av dialektane er av eit slag  som har ganske 
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lik fordeling av bokmåls- og nynorskord uansett, så difor tenkte eg at det ryddigaste var å 

bruka mitt skriftspråk i gjengivinga. «Som en hovedregel kan vi transkribere på bokmål eller 

nynorsk, men være observant på spesielle dialektord som kan ha en særegen betydning, og 

som det derfor kan vurderes å ta med» skriv Tjora (2012: 144), og dette var òg noko eg 

prøvde å vera bevisst på. Elles i teksten vil sitat frå bøker bli gjengitt på det språket dei var på 

i kjelda eg brukar, som nettopp vist. 

2.2.8 Forskningskvalitet 

Diskusjon om validitet, reliabilitet og forskningsetikk, vert eigentleg i stor grad ein diskusjon 

om forskningen sin kvalitet. Er datamaterialet eigna til å svara på problemstillinga, er det 

generaliserbart, og har forskaren vore reflektert på etiske spørsmål?  

Min viktigaste metode har vore dei kvalitative intervjua, og det er ikkje alle som meiner at 

den vanlege begrepsbruken er fruktbar når det gjeld kvalitative metodar: 

«Det er omdiskutert hvorvidt begrepene generaliserbarhet, validitet og reiliabilitet (sic) 

er relevante for vurdering av kvalitative metoder. Thagaard (1998: 179) bruker 

begrepene troverdighet og bekreftbarhet framfor reliabilitet og validitet, og 

overførbarhet framfor generaliserbarhet» Østbye et al. (2007: 118) 

Personleg tykkjer eg begrepa er relevante, sjølv om dei vert brukt på ein litt annan måte enn 

viss eg hadde brukt kvantitative metodar i oppgåva mi. Grønmo meiner òg at 

reliabilitetsrefleksjonar er eit godt utgangspunkt i kvalitative studiar (2004: 228). Ein av dei 

viktigaste metodane for å sikra reliabilitet her – noko som òg bidreg til å auka validiteten – 

var at eg gjorde opptak av intervjua for å sikra presisjon i det som vart sagt. Eg spurde òg 

informantane om dei var komfortable med at eg gjorde opptak, og sørga for at dei visste 

korleis det skulle brukast, slik at det dei sa i minst mogleg grad skulle bli prega av at det var 

ein mikrofon til stades. Dei kunne òg bli prega av intervjuaren – altså meg – spesielt i dei to 

intervjua der eg intervjua folk eg allereie kjende. Akkurat dette gjer eg greie for under her 

under overskrifta «eigen rolle». 

Av praktiske grunnar var eg aleine om både intervjua, transkriberinga og analyseringa. Om 

dette hadde vore eit større prosjekt, av typen der det ville vore naturleg med assistentar, ville 
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eg kunne auka reliabiliteten ved at me kunne bekrefta frå kvarandre at noko var tolka på same 

måten. 

«Dersom forskeren bare intervjuer informantene sine, og ikke observerer dem, er det også fare 

for at en får mer eller mindre «offisielle versjoner» som svar på spørsmålene» skriv Østbye et. 

al. (2007: 121), og eg skulle gjerne likt å vera meir til stades for å observera. Spesielt 

morgonmøta hjå Stavanger Aftenblad og Gjengangeren hadde passa godt inn som ein arena 

for observasjon, men det var ikkje gjennomførbart innanfor studien sine praktiske og 

økonomiske rammer. Eg prøvde difor å få liknande bekreftelsar ved å stilla gode 

oppfølgjingsspørsmål om konkrete ting dei gongene eg merka at det høyrdest ut som om eg 

fekk ein offisiell versjon, noko dei nærast var programforplikta til å seia. Dette stilte krav til 

meg i intervjuprosessen, men sørga òg for at eg ved nokre høve fekk betre svar på spørsmål 

enn eg gjorde først. Samtidig gjorde eg òg det grepet at eg intervjua leiarane før eg intervjua 

journalistane. Dette gjorde at eg fekk moglegheiten til å inkludera spørsmål der journalistane 

kunne bekrefta noko leiarane hadde sagt.  

Det har ikkje vore snakk om ytingar av noko slag her. Ingen av intervjuobjekta vart betalt i 

nokon form, og det var heller ingen av dei som kjøpte noko til meg, og den store ytinga frå 

informantane si side var dermed deira tid – i tillegg til generell tilgang til redaksjonen. 

Breidden i utvalet gjer det lettare å generalisera, men samtidig ville det openbart vore langt 

lettare å trekkja allmenne slutningar i eit meir omfattande forskningsprosjekt, der eg hadde 

informantar frå fleire redaksjonar. Samtidig var heller ikkje oppgåva sitt viktigaste mål å gi 

ein fasit som gjeld alle, men å gi innsikt i korleis det kan føregå i ulike redaksjonar når 

brukarbetaling vert innført. Eg føler at problemstilling, metode og analyse slik snakkar godt 

med kvarandre, og at det er ein styrke for oppgåva sin validitet. 

Ingen av informantane hadde noko ønskje om å vera anonyme. I eit såpass begrensa 

forskningsopplegg ville dessutan ei anonymisering av enkeltsitat vore utfordrande sidan ein 

sannsynlegvis kunne gjetta seg til kven som hadde sagt det, ut frå kontekst og dei ulike 

måtane å gjera ting på i ulike redaksjonar. Sitata frå intervjua er så godt som råd gjengitt 

korrekt, og eventuelle justeringar har handla om å gjera det enklare for lesaren, og eg har vore 

oppteken av at meiningsinnhaldet skal bli korrekt gjengitt uansett. Dei endringane som har 

blitt gjort skal difor vera ubetydelege og uproblematiske.  
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Eigen rolle 

Eg jobbar som fast tilknytt frilansar for Manchester United Supporters Club Scandinavia, og 

skriv difor regelmessig for United.no. Dette ville sjølvsagt vore spesielt problematisk om eg 

ikkje var open om det i denne oppgåva, men sjølv no som eg er det er det noko som potensielt 

kunne blitt eit problem. Eg har difor prøvd å vera svært bevisst på problemstillinga, i håp om 

at det heller skulle bli ein styrke for oppgåva heller enn ein svakheit. Eg har prøvd å halda 

meg unna eigne erfaringar som grunnlag i analysedelen av oppgåva, og eg var i tillegg bevisst 

på å nemna problemstillinga for informantane mine derifrå òg. Dette for å gjera det seinare 

analysearbeidet enklare. Beskjeden dei fekk var at dei skulle snakka til meg som om eg ikkje 

jobba der, og eg stilte òg spørsmål som om eg ikkje jobba der – altså spurde eg om ting eg i 

utgangspunktet visste svaret på, og dei fortalte meg svaret sjølv om dei var fullt klar over at 

eg visste det. Eg er overbevist om at dette betra kvaliteten på det eg fekk frå dei, men det 

betyr sjølvsagt ikkje at dei aldri vart påverka av kven dei snakka med i løpet av intervjuet, og 

det kan godt vera at nokre av svara kunne blitt annleis om eg ikkje jobba der. Utgangspunktet 

var uansett at dei skulle svara som om eg ikkje jobba der, noko dei innimellom vart påminna 

om gjennom spørsmålsformulering frå mi side.  

Det var ei lita utfordring, men samtidig var det jo heller definitivt ikkje slik at det berre var ei 

ulempe at eg jobba der. Den innsikta og erfaringa eg har derifrå var definitivt til god hjelp då 

eg skulle laga intervjuguiden i utgangspunktet, og det gjorde det òg enklare for meg med 

oppfølgjingsspørsmål undervegs i intervjua sidan eg var oppdatert på alt dei snakka om frå 

før. I tillegg til dette var det òg noko som sannsynlegvis talte til min fordel då eg spurde dei 

om dei kunne stilla opp, samt at den reint praktiske gjennomføringa av det eine intervjuet vart 

gjort enklare av at me kunne gjera det i forbindelse med at me uansett skulle møtast til eit 

redaksjonsmøte. 
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3 Innføring og reaksjonar 

Det er ingen tvil om at det er naturleg at både avishus og andre medier er på jakt etter nye 

måtar å sikra seg inntekter på. Situasjonen er utfordrande, og det føregår så store kutt i ein del 

aviser at det å velja seg ei journalistutdanning no framstår som eit langt dristigare prosjekt enn 

tidlegare. Hausten 2016 føregjekk det ein debatt om journalistutdanningane lokka til seg 

lesarar på falske premisser med lovnadar om gode jobbar, noko instituttleiaren på Institutt for 

journalistikk og mediefag på Høgskolen i Oslo og Akershus, Steen Steensen, var heilt ueinig i 

(Steensen 2016). Kort tid før vart han òg beskulda for å nærast skremma folk vekk frå 

journaliststudiet gjennom velkomsttalen sin til nye studentar (Aas Olsen 2016). Fellestrekket 

her er frykt for framtida for journalistane, og for moglegheiten til å få seg jobb. Det er lett å 

tenkja seg at frykten for å mista jobben, ein frykt som igjen kan bli forsterka av følelsen av at 

mange flyktar over til kommunikasjonsbransjen. Eg var spent i forkant av intervjua på om 

journalistane og leiarane i avisene såg på betalingsløysingar på nett som gode løysingar for 

dei respektive avisene, med den vanskelege situasjonen som eit bakteppe for det heile, eller 

om det var mykje misnøye og diskusjonar om emnet.  

I dette analysekapittelet skal eg sjå nettopp på dette. Først kjem det litt om prosessen mot 

brukarbetalinga, både knytt til situasjonen i avisene, men òg til kven som faktisk tok 

avgjerslene då det faktisk vart innført. Vidare kjem det nokre underkapittel om motstand både 

i og utanfor redaksjonen, før det avslutningsvis står litt om korleis informantane såg på 

konkurransesituasjonen deira. 

3.1 Prosessen mot brukarbetaling på nett 

I innleiinga av oppgåva – og i starten av dette kapittelet – skreiv eg om usikre tider i 

journalistikken, noko som vert eit naturleg bakteppe for diskusjonar rundt innføringa av 

brukarbetaling i nettavisene. At utfordrande tider med fallande annonseinntekter gjer det 

viktigare å få betalt for innhald på nett, er ikkje ein spesielt dristig påstand å leggja fram, og 

mange har no vurdert situasjonen slik at det er det som må til – inkludert mine tre case.  

Stueland i Stavanger Aftenblad fortel om ein prosess der betaling for digitalt innhald er ein 

heilt naturleg del av utviklinga. Overgangen frå ei gratis nettavis til at ein må betala for 

innhaldet kan kanskje framstå som ein revolusjon, men Stueland påpeikar at ein jo ikkje har 
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vore ei gratisavis.  Nettavisene var ifølgje ho lenge «berre ei minigreie som redaksjonane 

eigentleg ikkje brydde seg så veldig mykje om, men der eit par saker blei publisert, eller 

kanskje berre hadde om trafikkulukker heilt i starten». Bårdseth i Gjengangeren omtalte 

Gjengangeren si start som nettavis som mest noko kuriøst, og eit «signal til leseren om at 

Gjengangeren òg er begge stader» heller enn eit viktig satsingsområde. Når nettavisa berre er 

eit sideprosjekt som få bryr seg om, så er det heller ikkje der pengane ligg. Litt har skjedd 

sidan tida det var slik. Nettavisene er meir enn ein kuriositet, og plussing og andre 

betalingsmodeller for avisene sitt innhald på nett viser eit tydeleg ønskje om å tena penger på 

å gjera innhaldet sitt tilgjengeleg på nettavisa. Heller enn ein revolusjon framstår det som ei 

vidareføring av gammal praksis – tilpassa til ein annan plattform. Å lesa nyheiter hjå avisene 

har jo ikkje vore gratis i utgangspunktet. «Stoffet har me jo aldri laga gratis, så lenge me har 

hatt eit trykt medium, altså eit papirmedium, så har me jo teke oss betalt for journalistikken 

vår», som Stueland sa. Auka satsing på nettavisene, kombinert med at papiropplaget har gått 

ned (her kan ein sjølvsagt påpeika at det kan vera ein samanheng), gjer at skilnaden i satsing 

på nett og papir vert viska ut, og hovudtyngden kan bli på nettsatsinga. Når den blir det, og 

annonseinntektene på nett kanskje ikkje har blitt heilt det ein trudde – i alle fall ikkje det ein 

håpa på – er det naturleg med endringar i måten ein skal tena inn pengane på. Stueland skriv 

at nettavisa «har vakse seg til å bli den primære nyheitskanalen vår, og då er det jo ein heilt 

naturleg konsekvens at betalingsløysinga me alltid har hatt på papir, vert overført til nett».  

United.no hadde i forkant av innføringa av MEDLEM+ stigande lesartal på nett – sida hadde 

«gått rett til værs» på antal klikk, unike brukarar og ting som det, ifølgje redaktør Langerød, 

som røpa at prosessen som leia fram mot innføringa likevel i stor grad var prega av 

økonomiske utfordringar, og at den stigande lesarmassen ikkje gav særleg med mynt i kassa. 

At United.no i det heile tatt skulle kunne halda fram på same måte som før, var avhengig av at 

noko vart gjort. Langerød beskreiv:  

«Idéen kom eigentleg ikkje frå meg, idéen kom frå styret fordi dei klarte ikkje å sjå at 

våre leserar gav nokre særleg tilbake. Me tente for lite pengar på annonser òg, og så 

brukar me mykje pengar på redaksjonen, og då handla det om: Er leserane interessert i å 

gi noko tilbake for å få den journalistikken dei får?» 

United.no er som nemnd i metodedelen av oppgåva ikkje det einaste journalistiske produktet 

til Supportarklubben, ein har eit medlemsblad i tillegg, men ifølgje Langerød vart effekten av 

det redaksjonelle arbeidet der for diffust å måla, «styret vil ha noko helt konkret». Han trur 
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dei i framtida vil satsa meir digitalt, og kanskje heller gi ut færre utgåver av medlemsbladet – 

meir om dette seinare i analysen. Der òg skjer det altså tilsynelatande eit skifte i dynamikken 

mellom den fysiske utgåva og den digitale utgåva, som hjå Stavanger Aftenblad.  

Hjå Gjengangeren har nettsatsinga – som det kjem fram i neste underkapittel gjennom 

informasjonen om korleis dei jobba med å preppa for nett – i utgangspunktet vore av ein litt 

annan karakter. Likevel har dei òg enda opp med plussmodellen, der meir innhald vert 

tilgjengeleg i nettavisa – for abonnentar. «Bakgrunnen for det er jo at mediene må endra seg i 

takt med at folk sine medievaner endrar seg, som følgje av ny teknologi», som redaktør 

Bårdseth sa det. Han sa vidare: 

«Då var det viktig å sjå til de mediene som såg ut til å ha fått på plass gode modellar for 

å sikra inntekt på nye medier, og då var det mikrobetaling i form av såkalla plussing av 

saker det ein enda med. Som nemnd vart me jo då rulla ut som en del av såkalla andre 

pulje i Amedia, og har no cirka eitt års erfaring med det.» 

Dette er ein lang veg frå den tidlegare innstillingen om å signalisera for lesarane at ein er til 

stades på nett òg, som Bårdseth snakka om, for her handlar det om strategiar for å sikra 

inntekt i ei usikker framtid. 

3.1.1 Kven bestemte?  

Ulike mediehus vil ha ulike måtar å løysa slike problemstillingar på, men det var ikkje så 

overraskande at det her danna seg eit skilje der Stavanger Aftenblad og Gjengangeren var på 

den eine sida, medan United.no på den andre sida skilte seg litt frå dei. Eg venta at det var 

sterk styring frå mediekonserna, sidan arbeidet i mediehusa er meir toppstyrt enn det var før 

(Barland 2015a: 295-296). Toppleiarane må ta meir styring i prosessane, og ein trengde òg 

tydeleg hjelp frå mediekonserna på den strategiske sida, antok eg. Sidan mediekonserna i 

tillegg eig fleire mediehus, så kan ein bruka erfaringar og løysingar frå kvarandre, og då ville 

det vore merkeleg om alt vart gjort innad i redaksjonen.  

Aftenbladet-sjefredaktør Lars Helle var oppteken av å presisera at innføringa av pluss-

modellen i Stavanger Aftenblad var eit Stavanger-prosjekt, leia lokalt, men med nyttig hjelp 

frå Schibsted. Samtidig gjorde digitalsjef Stueland det klart at bestemmelsen kom frå 

Schibsted. «Det er fellesskapsløysing i Schibsted, så då me [Schibsted-konsernet] lanserte, så 

begynte Fædrelandsvennen, så fekk me det, så fekk BT det, så fekk Aftenposten det. Sånn at 
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det blei rulla ut til oss alle» forklarte Stueland, og det er kanskje heller ikkje unaturleg at dei 

store strategibeslutningane vert teke på konsernnivå, medan strategiane vert konkretisert og 

tilpassa lokalt.  

Begrepet om at det vart «rulla ut» frå konsernet var det ikkje berre Stueland som brukte; det 

vart brukt av Gjengangeren-redaktør Audun Bårdseth òg. Til likskap med Aftenbladet hadde 

Gjengangeren andre i konsernet som hadde vore ute før dei – Bårdseth sa at avisa vart rulla ut 

som ein del av den «såkalla andre pulje i Amedia». Ein hadde altså andre ein kunne læra av, 

ein kunne  hausta erfaringar frå andre i same konsern som hadde prøvd ut same modell. 

Bårdseth forklarte: 

«Me har jo sjølvsagt vore involvert i prosessen, og gjort oss nokre tankar om det. 

Samtidig så er jo ei av gledene ved å vera i eit større mediekonsern – igjen så er det 

tosidig, det kan vera både ei glede og ein frustrasjon, men eg tykkjer i alle fall at det er 

ein fordel – å ikkje måtte ta alle dei strategiske vala om forretningsmodell i eige hus. 

Det er jo ikkje slik systemet skal vera heller, i alle fall ikkje no meir. Me konsentrerar 

oss om innhaldsproduksjon, og har sjølvsagt innspel når strategiar for diverse skal 

startast opp, og så vert dei strategivala teke – i alle fall for overordna 

rammebetingelsesting – frå konsernet si side. Og så er det jo då me som praktiserar 

dette.» 

At dei større strategiske vala skjer på konsernnivå var ikkje spesielt overraskande, og det 

hadde dei til felles med Stavanger Aftenblad sjølv om dei kjem frå ulike mediehus. Lokal 

involvering vert òg nemnd hjå begge. Det betyr ikkje at det arta seg heilt likt, for det verka å 

vera stor skilnad i digital kompetanse i dei to avisredaksjonane – eigentleg større enn eg såg 

for meg. Hjå Gjengangeren vart eg fortalt at eit fåtal av journalistane som jobba der publiserte 

på nett sjølve. Ein periode, fortalte journalist Trude Brænne Larssen meg, var det ei av 

journalistane som hadde tittelen nettredaktør, men den stillingen forsvann då ho slutta. 

Ansvaret for å preppa og publisera vart verande hjå éin journalist, utan at det var ein eigen 

stillingstittel knytt til det ansvaret, og på tidspunktet eg var der vart det ansvaret delt med 

Brænne Larssen – men altså eigentleg berre to stykk som regelmessig gjorde ein slik type 

jobb. Det indikerte ein litt annan grad av digital kompetanse (eller i alle fall bruk av 

kompetanse) i avisa enn det ein kunne finna i Stavanger Aftenblad, der fleire (inkludert 

informanten Stueland) var tilsett nettopp for å jobba med det digitale. Det gav ein annan 

tyngde, og andre moglegheiter, i utforminga av dei digitale løysingane, og det er naturleg å gå 
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ut frå at det kan gi meir lokal styring – med all den kompetansen tettare på sjølve redaksjonen. 

Slik verka det òg når ein ser på korleis leiinga uttalar seg. «Me konsentrerar oss om 

innhaldsproduksjon» sa Bårdseth som nemnd ovanfor, medan Helle jo var oppteken av å 

poengtera at prosessen vart leia lokalt, og av å presisera at det var eit Stavanger-prosjekt, 

noko det openbart ikkje var i Horten. Ein kan naturlegvis stilla spørsmål ved kor mykje det 

har å seia, sidan det her vert ein parallell til diskusjonar rundt redaktørmakt der ein jo ikkje 

må gløyma kven som har utnemnd redaktøren, men uavhengig av det var dette altså ein 

skilnad mellom Stavanger Aftenblad og Gjengangeren. Ein skilnad som sannsynlegvis i stor 

grad vert forklart av Gjengangeren er ei lokalavis, medan Stavanger Aftenblad er ei 

regionavis, med dei ulikskapane i avisstørrelse og teknisk kompetanse på huset det innebærer. 

Noko av dette har endra seg sidan eg var der. Amedia gjorde nemleg endringar i løpet av 

2016, noko som innebar at ein snudde om på fokuset. Klassekampen skriv:  

«I fjor gjennomførte Amedia et stort taktskifte i den digitale omstillingen i samtlige av 

konsernets 62 mediehus. All produksjon av saker er nå lagt om til en såkalt «digital 

først»-strategi. Det medfører blant annet at journalistene nå skriver sakene først for 

nettavisa. Deretter sørger andre for å tilpasse artikkelen til papirutgaven.» (Brække 

2017) 

Utanom at Gjengangeren her nærmar seg Stavanger Aftenblad, så er det verd å merka seg at 

denne endringa i måten å gjera ting på i Gjengangeren-redaksjonen vart gjennomført av 

konsernet. 

United.no er ein endå mindre redaksjon enn Gjengangeren igjen, og vart i tillegg drifta på ein 

heilt annan måte. Supportarbladet United-Supporteren og United.no er ein del av Fagpressen, 

men Fagpressen var ikkje like tungt involvert. Redaktør Dag Langerød forklarte vegen frå idé 

til beslutning slik (starten av sitatet kan ein kjenna igjen frå førre underkapittel): 

«Idéen kom eigentleg ikkje frå meg, idéen kom frå styret fordi dei klarte ikkje å sjå at 

våre leserar gav nokre særleg tilbake. Me tente for lite pengar på annonser òg, og så 

brukar me mykje pengar på redaksjonen, og då handla det om: Er leserane interessert i å 

gi noko tilbake for å få den journalistikken dei får? Og det heldt ikkje det at me scorar 

veldig høgt [i lesarundersøkjingar] på at magasinet som dei får heim er viktig, for det 

blir for diffus målegreie, styret vil ha noko heilt konkret. Styret vann gjennom på det, og 

det betyr at me måtte innføra det.» 
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Her er det snakk om styret i Supportarklubben, heller enn eit større konsern, men heller ikkje 

her kom altså idéen frå redaksjonsnivå. Andre omstendigheiter, men akkurat dette er altså likt 

med Gjengangeren og Stavanger Aftenblad. Styreleiar Bård Skaar Viken vart den naturlege til 

å ta føringa på arbeidet, sidan han jobba med slike løysingar i Stavanger Aftenblad/Schibsted, 

men med redaktør Langerød delaktig i arbeidet. Ei sterkare redaksjonell involvering i 

løysinga, men Langerød lot styreleiar ta fleire av beslutningane rundt korleis ting skal gjerast. 

Styret driftar heile Supportarklubben, inkludert United.no, og utøver ei slags eigarrolle for 

nettstaden i praksis. Difor var det dei som bestemte her, og ikkje redaksjonen sin øvste 

representant, altså redaktøren.  

3.2 Motstand 

Det var ikkje gitt at alle ville vera fornøgde med innføringa. Eit fellestrekk frå underkapittelet 

ovanfor var at innføringa av brukarbetaling på nett ikkje var ei avgjersle som vart teken i 

sjølve redaksjonen – verken i Stavanger Aftenblad, Gjengangeren eller United.no – og eg var 

difor interessert i å finna ut om det var mykje motstand i redaksjonen – ved å spørja på 

journalistane om kva dei tenkte om det, men òg ved å høyra med leiarane korleis dei oppfatta 

at journalistane hadde reagert på det. Vidare kjem det òg eit underkapittel om reaksjonar 

utanfrå. 

3.2.1 Motstand i redaksjonen? 

Dei som styrer pengesekken er ikkje nødvendigvis einige med dei som skapar innhaldet som 

skal gi mynt i nemnde pengesekk, og det gir potensielt grobotn for interne konfliktar – i alle 

fall når det er klart at det er dei som styrer pengesekken som tek avgjerslene. Samtidig er 

journalistar gjerne såpass pragmatiske at om teknologien styrkar profesjonen, så vert den òg 

oppfatta positivt (Nyre 2010), og eg rekna med at det ville vera slik her òg. Sidan eg ikkje 

kunne sjå for meg at kvaliteten på journalistikken skulle bli senka av brukarbetaling, så såg eg 

for meg at mykje av vurderingane av ordninga frå journalistane si side, ville handla om kor 

godt det faktisk fungerte. På intervjutidspunktet kunne alle visa til framgang i talet på digitale 

abonnentar, og det auka ytterlegare i etterkant. «Ved utgangen av mars [2017] hadde 

Schibsteds fire regionaviser, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger 

Aftenblad 119.000 digitale abonnenter, mot 65.000 på samme tid i fjor» meldte Journalisten 

(Hagen 2017).  
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«Veldig rart om du fekk gratis røyrleggartenester» 

Stueland var veldig klar på at det ikkje hadde vore noko motstand innad i reaksjonen til 

innføringa av brukarbetaling:  

«Nei. Nei. Den [motstanden] burde jo vore hjå meg, og dei som er like meg, som er 

opptekne av mykje klikk og trafikk og sånt. Men tida har gjort at me ser at... for å sjå på 

det økonomisk, så tener me jo meir pengar på trufaste abonnentar enn veldig 

uforutsigbare trafikktoppar basert på annonsevisningar, sant? Så... nei, ingen motstand. 

Men me har hatt ein del tekniske utfordringar som har skapt ein del indre uro.» 

I tillegg til dette sa ho at det av og til er slik at «enkeltjournalistar meiner at dei har ein sak 

som heile verden treng å lesa for å bli ein betre stad, og då meiner dei ofte at den må vera 

open, men sånn overordna er alle einige om at det sånn framtida vår er, og det er sånn me må 

jobba». Redaktør Helle gav òg uttrykk for at ordninga har støtte: «Internt blei det jo heia på, 

og så har det vore i ettertid at nokre tykkjer det har vore litt kjipt at sakene deira har vore inni 

eit betalingsunivers, for dei vil jo gjerne at fleire skal lesa det, men det har ikkje vore spesielt 

kontroversielt internt». Han forklarte det ytterlegare gjennom å visa til at det ikkje er slik at 

den tidlegare ordninga var noko journalistane var fornøgde med. «Tradisjonelt har jo folk i 

redaksjonen vore frustrert – altså, dette er gamle papirfolk – over at ting i det heile tatt har 

blitt lagt ut på nettet! Det var jo mye sterkare skilje mellom papir og nett, og folk jobba på 

forskjellige avdelingar. No tenkjer me ikkje sånn lenger». Samtidig er det ikkje sånn at om 

leiarane seier at det er lite motstand, så betyr det automatisk at det ikkje er det, men Birkevold 

bekrefta det Helle og Stueland hadde sagt, og beskreiv brukarbetalinga på nett som «heilt 

nødvendig». Han humra over det at dei ulike måtane å gjera ting på alltid vert proklamert som 

ei kjempesmart løysing, og meinte at ingen heilt veit kva ein held på med. Han var uansett 

heilt klar på at brukarbetaling på nett er heilt naturleg, og argumenterte prinsipielt ved å 

samanlikna det med andre bransjar:  

«Det er veldig rart det som har skjedd i denne bransjen me jobbar i, at det i løpet av 

ganske kort tid har blitt sjølvsagt for mange at nyheiter skal vera gratis, medan du ville 

jo tykkje det var veldig rart om du fekk gratis røyrleggartenester, eller at det var gratis å 

køyra taxi. Men akkurat denne varen skal liksom vera gratis, som om den oppstår i eit 
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vakuum utan at folk jobbar der, har løn og gjer ein jobb, då. Så det er eigentleg heilt 

naturleg at folk betalar for nyheiter, på same måte som at du betalar for andre tenester.» 

At ein i utgangspunktet fortener å få betalt for arbeidet ein gjer, er ikkje det same som at ein 

kjem til å få det slik. Betalingsviljen må vera der, og den er avhengig av mykje. Birkevold 

forklarar litt av frustrasjonen, og om utfordringa som ligg der: 

«Folk betalar jo glatt 40 kroner for ein latte, men dei er ikkje villige til å betala så myke 

som ei krone for dagen for å ha eit avisabonnement. Det er veldig, veldig rart. Kva som 

oppfattast som billig og dyrt er ekstremt avhengig av situasjon og produkt, det finst 

ikkje noko logikk i det. 40 kroner for ein latte? Heilt i orden. Ei krone for ei avis? Nei.» 

Det var uansett betring å spora på den fronten, med sal av digitale abonnement som gjekk bra 

(«me veks ganske raskt» som Hamre sa), og Stueland gjorde det klart at ho trudde på bruken 

av plussmodellen i mediebransjen. «Absolutt, det gjer eg». 

Ikkje herre i eige hus 

Bårdseth var heilt open om at det hadde vore motstand: «Det er alltid motstand mot endring. 

Og ja, det var motstand i organisasjonen, det er alltid det når ein skal gjera noko ein aldri har 

gjort før», sa han, og Brænne Larssen bekrefta det ved å fortelja om at ho og andre opplevde 

det som at Amedia tredde løysinga ned over hovudet på Gjengangeren-redaksjonen: 

«Det opplevde me, som med veldig mykje anna som skjer frå konsernivå, som eit 

dekret. Noko som vart tredd ned over hovudet på oss. Litt mot vår vilje, trur eg, men det 

var nok mest Torgeir [Lorentzen, som var redaktør før Bårdseth overtok] føler eg som 

ikkje var udelt positiv til å plussa alt, som me fekk beskjed om. Men igjen så opplever 

me at me ikkje er herre i eige hus, dette er avgjersler som blir teke av dei som eig oss. 

Og så må me berre gjera det beste ut av det, og så ser me at det er jo ikkje katastrofalt, 

men me har jo ikkje dei same lesartala som før alt vart plussa.» 

Bårdseth fortalte at det hadde vore mange interne diskusjonar, med «tilløp til ueinigheit om 

plussing som sådan, og kva som eigna seg og ikkje eigna seg» på enkeltsaker. Samtidig 

gjorde han det òg klart at diskusjonane for og imot ordninga i seg sjølv var over.  

«Medier er vel generelt sånn at me kan ha ganske harde diskusjonar og så har me anna å 

gjera etter det. Det er meir å få ut for å jakta nyheiter som er jobben (...) Det er veldig 
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høg bevisstheit på at alle endringar som vert gjort er ein del av ein gjennomtenkt 

forretningsplan, og det må til for å overleva. Det er slik eg opplever det ikkje noko 

ønskje om å bekjempa dette på noko vis, dette er det forståelse for. Sjølvsagt.»  

Brænne Larssen bekrefta at det var få slike diskusjonar på intervjutidspunktet: 

«Eigentleg ikkje. Det har veldig liten hensikt å diskutera på ei avgjersle som er tatt, og 

som me ikkje har nokon innflytelse over, for me har ikkje noko me skulle sagt. Men 

generelt så kan ein jo seia at det av og til skapar ein del frustrasjon at me ikkje er herrar 

i eige hus – at ting vert bestemt over oss av folk som kanskje ikkje kjenner våre forhold 

så godt.»  

I tillegg sa ho – på spørsmål om det var mogleg å komma med innspel rundt kva som skal 

plussast, og kva som ikkje skal plussast – følgjande:  «Etter at den ordren kom om at alt [med 

nokre unntak, meir om det seinare i analysen] skulle plussast, så har det sånn som eg oppfattar 

det eigentleg ikkje vore noko særleg rom for det». Bårdseth fortalte òg at ein har hatt «ei 

utvikling der me har enda opp med ei løysing som alle føler eigerskap til, då, det trur eg nok», 

og han har ikkje opplevd at det er «nokon tilbakehalding frå journalistar si side om at me skal 

plussa mindre. Alle forstår kvifor dette er noko me skal gjera, så det går meir på sak til sak, 

dag til dag, eigentleg». 

Brænne Larssen utfordra ikkje Bårdseth på «alle forstår kvifor dette er noko me skal gjera»-

poenget. «Me må berre læra våre lesarar at me som driver med dette her, me fortener faktisk 

løn, fordi me sit på ein kunnskap og ein kompetanse som du ikkje finn hjå ein bloggar eller... 

ikkje sant?» spurde Brænne Larssen, og Birkevold var altså (ikkje overraskande!) ikkje aleine 

om å sjå ein verdi i den vara journalistar kan tilby. For sjølv om ho sa at det var «tredd ned 

over hovudet» deira frå Amedia, og sjølv om ho ofte opplevde ein del frustrasjon knytt til 

enkeltsaker ho ville at flest mogleg skulle lesa, så var ho likevel positiv til at ein hadde ein 

plussmodellen i seg sjølv. «Det er heilt nødvendig». 

«Men jeg ville jo at den skulle bli lest av flest mulig...» 

Det har blitt nemnd i dette kapittelet at journalistar likar å få sakene sine spreidd, og lest av 

flest mogleg, og fleire av diskusjonane som vart  nemnd av både journalistar og leiarar har 

handla om nettopp det. Langerød tek som nemnd i metodekapittelet vanlege journalistvakter 

på United.no på lik linje med dei andre i redaksjonen, og han var klar på at skepsisen hans 
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handla om nettopp lesartal, då han vart spurd om det hadde vore nokon form for motstand i 

redaksjonen: 

«Var vel mesteparten i så fall meg, trur eg. Sånn i utgangspunktet. For då går eg tilbake 

til det med lesartal, då, som er ein veldig målbar greie eg har blitt målt på i alle år. Då 

eg vart henta inn, så var det på ein måte for at ein skulle få fart på nettsida. Då vert ein 

jo målt på unike brukarar og klikk og alle dei tinga der, og dei hadde jo gått rett til værs, 

og det har eg sjølv brukt når eg har snakka om jobben eg har gjort.» 

Meir plussing gir lågare lesartal, sa Langerød, som meinte at det ville bli konsekvensen som 

følgje av dei meir passive supportarane/lesarane som uansett ikkje har lyst til å bli 

medlemmer: 

«Og det er ikkje nokon tvil om at når du sperrar deler av innhaldet – og kanskje det 

beste og mest unike innhaldet – så vil det få konsekvensar for lesartala, for det er jo 

ikkje alle som gidder å bli medlem. Det er jo ikkje alle som er innom United.no som vil 

betala, og då hoppar dei over det. Det var vel eigentleg den einaste motstanden. (...) Eg 

skulle framleis gjerne hatt fleire sidevisningar, eg skulle gjerne sett at den heldt fram 

slik (*peikar oppover*). For meg som ansvarleg redaktør, så var jo det ein ting som... 

pila gjekk rett til vers! Det er eit veldig klart måletall for meg, så eg tykkjer sjølvsagt 

det er litt kjipt når det går opp og litt ned.» 

Han kunne ikkje komma på noko motstand i redaksjonen frå andre utanom enkeltsaker som at 

ein frilansar hadde droppa å plussa ein sak som burde vore plussa, og som etter at han fekk 

beskjed om det sa «men eg ville jo at den skulle bli lest av flest mogleg». Langerød sa vidare: 

«Det er vel den einaste slike utfordringen – at  når nokon lagar ein kul sak, så har dei tenkt at 

det blir færre lesarar viss den er lukka. Så det kan ein òg seia at er ein liten motstand, men det 

er ikkje slik bevisst motstand, det er meir sånn der og då». Det var uansett slik at det 

argumentasjonen for brukarbetaling rett og slett låg i den økonomiske situasjonen ein var i: 

«Situasjonen var så ille at styret sa jo eigentleg til meg – eller, det var slik eg forstod det 

– at viss ikkje dette funka, så ville me ikkje hatt United.no slik me har det no meir. Då 

måtte me ha endra alt, for då kunne me ikkje brukt dei ressursane som vert brukt på 

redaksjonen sånn generelt. (...) Sånn som eg tolkar det, då, så var det valet mellom å 

halda fram som ei nyheitsside og å ikkje halda fram som ei nyheitsside. Så eigentleg, 

totalt sett, er jo dette trass alt ein suksess for oss.» 
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Kollega Valen valde å stola på den i Supportarklubben med best kjennskap til brukarbetaling, 

og på hans spådom om at dette ville vera bra for økonomien: 

«Neei, eg var litt sånn... eg visste ikkje heilt kva eg skulle tru. Men eg hugsar i forkant 

at eg snakka litt med Bård [Skaar Viken] om dette her, og han var bombesikker på at me 

kom til å få ein sånn... ja, me kom kanskje til å mista litt klikk, men sannsynlegvis ville 

me reint kommersielt til å tena penger på det. Altså, fordi me kjem til å få fleire 

medlemmer. I og med at medlemskontigenten er såpass låg, og det er såpass enkelt no 

reint teknisk å bli medlem. Og 250 kroner, kva er det liksom? Så eg valde på ein måte å 

stola på han, for dette sit han og jobbar med dagleg, så han veit mykje meir om 

brukarmønster og sånt enn eg gjorde.» 

Samtidig ville han ikkje ha kva som helst plussa heller. Han sa nemleg at han var litt skeptisk 

i starten på grunn av at ei populær fast spalte vart lukka i starten (meir om det i det andre 

analysekapittelet), og som seinare vart opna igjen, men gjorde det òg klart at dette hadde gått 

seg til etter kvart: 

«Eg tenkte liksom det at NO blir det litt sånn... me må ikkje setja alt bak ein 

betalingsmur med ein gong, for då kan me nesten skremma vekk nokon. Men vegen blir 

til medan du går, og eg trur me har funne ein ganske fin, fornuftig modell på det no.» 

På direkte spørsmål om kva han tykkjer om at United.no har brukbarbetaling, så svarte han:  

«eg tykkjer det er heilt OK. Eg tykkjer at det er rett og rimeleg på same måten som alle andre 

aktørar har det, så... me er vel sannsynlegvis den første supportarklubben som har det, eg veit 

ikkje om det er nokon andre som har det?». Vidare rettferdiggjorde han ordninga ved å 

forklara at ein produserar ein annan type saker enn dei fleste andre supportarklubbar – typiske 

pluss-saker – ved å gå meir i djubden:  

«Dei kan gjerne skriva om kvar han kjem frå, og alle dei greiene der, medan me gjer alt 

me kan for å få tak i ein eller annan ungdomstrenar eller talentspeidar som oppdaga han, 

den første trenaren som hadde han, eller ein eller annan som kunne følgja han på 

vegen.» 

Det var ueinigheit og diskusjonar om akkurat kvar den såkalla «muren» bør gå, litt frustrasjon 

over styring frå mediekonsernet og elles irritasjon over tekniske utfordringar. Likevel var det 

tydeleg at det var ganske bra oppslutning rundt brukarbetaling i redaksjonane. 
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3.2.2 Motstand utanfor redaksjonen? 

Reaksjonar i redaksjonen er ein ting, men reaksjonar utanfrå er vel så forventa, og 

sannsynlegvis òg endå meir frykta – sidan det trass alt er lesarane som gjennom sine klikk og 

moglege kjøp av abonnement påverkar korleis inntektene blir. Her såg eg for meg at det ville 

vera to typar frykt som ville vera gjeldande i redaksjonane: 

- Frykt for at få av «gratispassasjerane» er villige til å betala for abonnement 

- Frykt for at lesarar heller går for andre nyheitskjelder 

I teorikapittelet var me innom Free av Chris Anderson, og den boka er med på å forklara 

kvifor innføringa av brukarbetalinga er ei utfordring. At det tok så lang tid før brukarbetaling 

for nettavisene har blitt noko vanleg heller enn eit unntak, er naturleg å tenkja at har med 

denne frykten for korleis lesarskaren vil reagera. Mange av lesarane vert plutseleg møtt av at 

dei ikkje lenger kan lesa alle sakene – og om ein generelt ikkje er gira på å betala for nyheiter 

på nett, så vil den naturlege reaksjonen fort vera å besøka ein gratiskonkurrent – i alle fall om 

det er ein stor andel av sakene som har blitt plussa. I alle fall om ein er van med å få det 

gratis. Frykten for å mista lesarar har sjølvsagt vore der med papirabonnementa òg, men 

kanskje er det grunn til å tru at det er endå verre her. Som Bårdseth sa det: «For eg trur at når 

ein er digital abonnent, så er ein ein meir bevisst abonnent enn ein rein papirabonnent som 

betalar for eitt år av gongen. (...) Digitale abonnenter er jo heilt trulause. Sjølvsagt». Mette 

Hamre i Aftenbladet gav uttrykk for forhåpningar om ein ny generasjon som har «litt meir 

betalingsvilje enn dei som er no, som vaks opp med Napster og gratis streaming!». 

Som følgje av alt dette, var det spennande for mediehusa å sjå korleis reaksjonane frå 

publikum ville bli, om dei ville oppleva mykje motstand. Stueland i Aftenbladet fortalte 

følgjande om reaksjonar frå lesarane: 

«Altså, me kan ikkje produsera stoff som ikkje me skal ha betalt for å laga. Men det tek 

jo tid, og me brukar jo ein del tid på å forklara dette til folk. Seinast i dag står det eit 

lesarbrev på trykk i Aftenbladet der dei meiner at me sviktar samfunnsoppdraget vårt 

fordi at me ikkje gjer stoffet tilgjengeleg for alle. Som regel skjer det jo ikkje på trykk i 

avisa, det skjer som regel i kommentarfeltet, og me har faktisk nokre gitte forklaringar 

som me brukar for å forklara det til folk. For det er jo lett å ta det personleg; det er lett å 

bli litt sånn «hæ? Set du ikkje pris på jobben eg gjer?», sant? Men derfor så prøver me å 

vera veldig sånn detaljerte og pragmatiske på at det faktisk er heilt naturleg at du må 
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betala. Me har på ein måte teke høgde for at folk vert sinte, og så har dei blitt veldig 

mykje mindre provoserte enn det me hadde forventa.  

At det vanlegvis skjer gjennom kommentarfeltet, kan ein kanskje tolka som at det ofte er 

snakk om umiddelbar frustrasjon – og ein kan altså unngå noko av frustrasjonen ved å merka 

slike saker godt i sosiale medier, noko som ein ut frå dette vil kunne tru at er med på å styra 

korleis folk faktisk reagerar. Denne oppgåva inneheld ikkje nokon analyse av korleis 

reaksjonane artar seg i Facebook-kommentarfelta, men medan eg sjekka korleis plussinga vart 

kommunisert der, har eg utan å bruka mykje tid på å sjå på slike kommentarar likevel komme 

over kritikk knytt til brukarbetalinga hjå alle forskningsobjekta. Eit døme på dette er frå då eg 

prøvde å finna ut når Gjengangeren endra på noko i måten dei kommuniserte på på Facebook, 

og eg kom over dette under ein pluss-sak:  

 

(Gjengangeren si Facebook-side, 2016) 

Kritikken heldt fram vidare i kommentarfeltet òg; dette var berre dei tre øvste kommentarane. 

Det er jo på ingen måte representativt eller generaliserbart, men viser uansett eit døme på 

noko av kritikken ein kan få, og tankegongen lesarane kan ha. Det er uansett verd å merka seg 

at Stueland meiner lesarane har blitt mindre provoserte enn forventa. At dei var førebudd på 

sinne, og difor har teke grep (blant anna gjennom å ha forklaringar på det klart til situasjonar 

dei får kritikk) kan spela inn positivt, sjølv om det nok kan vera vanskeleg å bli kvitt absolutt 

all irritasjon etter at bransjen har vore med på å gjera ein digital generasjon vande med å få 

innhald gratis så lenge det er på nett.  

Bårdseth i Gjengangeren hadde følgjande å seia om responsen frå lesarane på plussing: 
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«Tilbakemeldinga frå lesarane er jo... det er jo ikkje ein stor straum å ta av. Den jamne 

lesar oppførar seg sånn omtrent som den jamne veljar. Det viser seg stort sett berre når 

fakturaen skal betalast. Det er klart at me får nokre negative reaksjonar, men dei kjem 

for så vidt frå nokre faste.» 

Han fortalte vidare at tilbakemeldingane gjerne er av det prinsipielle slaget – altså slik som på 

biletet over – medan han på eit seinare tidspunkt i intervjuet kom med det som kan fungera 

som motargumentet: «Det kan jo ikkje vera ein hemmelegheit at me som alle andre bransjar – 

og dette trur eg kundane òg forstår – på ein eller annan måte må få inn pengar». Bårdseth 

svarte bekreftande på spørsmål om han trur desse klagane kjem frå folk som har blitt for godt 

vande av at det meste er gratis på nett, og la i tillegg til at «eg veit ikkje kor mykje vekt eg 

skal leggja på det, eg har i alle fall til gode å få ein sånn tilbakemelding som eg har brukt 

mykje tid på». Langerød i United.no svarte at han ikkje hadde sett særleg med reaksjonar på 

dette i det siste. «Totalt sett tykkjer eg faktisk at reaksjonane eigentleg var ganske positive. 

Men det blir jo akkurat som kva ein legg merke til på Internett generelt, det er jo gjerne dei 

som er kritiske til ting som er dei som ropar høgast».  Alle redaksjonane eg var hjå hadde 

opplevd negative reaksjonar, men det verka heller ikkje å prega arbeidskvardagen deira i 2016 

nemneverdig – til det var ikkje omfanget stort nok.  

Korleis unngå kritikk? Det seier seg jo sjølv at ingen har lyst til å irritera lesarskaren sin. «Ein 

skal gjerne vakta seg litttegrann for å ikkje irritera lesaren òg», sa Bårdseth, som òg snakka 

om «grensa mellom å utløysa kjøpebegjær mot det å utløysa irritasjon».  Ein kan sjølvsagt sjå 

for seg at lesarane – og dei potensielle lesarane – vert mindre irriterte etter kvart som dei vert 

meir vande med det, men det er uansett fleire ting som kan gjerast for at ein ikkje skal 

provosera meir enn nødvendig: 

Tydeleg merking 

At ein på framsidene til nettavisene, og via lenkjene dei legg ut i sosiale medier, får ein 

advarsel om at saken er plussa slik at ein ikkje føler seg lurt og vert frustrert av dette. 

Langerød sa:  

No trur eg kanskje ikkje at eg har sett noko særleg av det [irritabelt kommentarfelt] på 

ei stund, men samtidig har me vore ganske flinke til å merka sakene som «MEDLEM+» 

òg. Det står tydeleg på Facebook – som er vår viktigaste kjelde [til lesarar]. Noko som 
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då gjer at nokre av dei som tidlegare har ytra si misnøye, ikkje gidder lenger, då held dei 

seg heller berre unna i staden for. (...) For oss er det sånn at eg overhodet ikkje vil 

komma i ein situasjon der nokre av våre lesarar, som trass alt er medlemmer – me er ein 

medlemsorganisasjon – føler seg lurt. Så eg tykkjer det er viktig å vera ryddig på det.  

Bårdseth var klar på at dette er viktig i Gjengangeren òg. Han sa at det har blitt ein del av 

rutinen å merka sakene i sosiale medier, for elles opnar folk ein lukka sak utan å vera 

førebudd, og då «er det å gi folk ei negativ oppleveling av Gjengangeren, og det vil me 

ikkje». Langerød peika spesifikt på det med at lesarane er medlemmer, der det med lojalitet 

kanskje er ekstra viktig sidan ein i ein supportarklubb vert eit slags fellesskap, og Bårdseth 

var einig i at dette var noko som var ekstra viktig i ei lokalavis, og la til «eg veit sjølv kor 

irritert eg blir når eg blir lokka innpå noko frå sosiale medier, og finn ut at det er en pluss-sak 

hjå VG». 

At det tekniske fungerar 

Om ikkje det tekniske fungerar, så kan det bli bråk – eller i det minste ein viss frustrasjon for 

både redaksjon (som nemnd i kapittel 3.2.1) og ikkje minst lesarar. «Like viktig som pris, er 

at prosessen med å registrera seg ikkje skal vera kronglete – at den er sømlaus», meinte Helle, 

og ein del av frustrasjonen rundt modellane har vore knytt til det tekniske, i alle fall i 

startfasen. Aftenbladet-kollega Stueland fortalte: 

«Me har jo hatt veldig mykje problem med at folk blir kasta ut. At dei er pålogga, og så 

at dei blir kasta ut igjen. Og det opplever du jo aldri på Facebook. Er du på Facebook, så 

er du på Facebook. Då er det ingen som kan kasta deg ut, og det har me opplevd litt for 

mykje med den SPiD-løysinga vår, at du loggar deg inn på mobil, og så må du logga 

deg inn igjen dagen etterpå. Du skal strengt tatt ikkje bli kasta ut, du må kanskje inn for 

å godkjenna av og til, at du framleis er brukar og sånt, eller godkjenna nye retningslinjer 

og sånt, men det har vore altfor mykje problem med det. Men utviklarteamet vårt jobbar 

intenst med det.» 

For Gjengangeren vert tekniske problem løyst utanfor huset, og dei har opplevd liknande 

problem som Stavanger Aftenblad, og det vert trekt fram her òg kor viktig det er at ting 

fungerar utan tekniske problem:  
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«Og det er jo ei glede [at slikt blir løyst utanfor huset]. Plassera rett kompetanse på rett 

stad. Det er viktig. Det er jo slutt på den tida der alle aviser hadde sin eigen IT-

ansvarlege. Gudskjelov, får ein seia. Det er jamnt over god tilgang på rettemannskap og 

folk som kan det dei driv med, og dei løyser ting fortløpande. Det var jo sånn ein 

periode at me kunne oppleve at når du hadde logga på éin gong, så trudde du kanskje at 

«okey, det er greitt», men så måtte du logga deg på kvar gong, og hugsa den ID-en din 

og alt det der. Alt sånt tull må du få vekk. Det skal vera like enkelt å bruka som tekst-tv, 

ikke sant». 

United.no har òg hatt innleggingsproblem av same sort før, så det er ei teknisk utfordring som 

går igjen, og i samband med slike utfordringar har Langerød merka at det har blitt klaging frå 

lesarar. 

«Då har det vore ein del murring frå folk, og det gjeld både det der med at det tekniske 

kanskje ikkje fungerar perfekt, sånn at dei på ein måte kanskje blir frustrerte og 

oppgitte, og kanskje ikkje giddar, eller det at dei då meiner at det er feil at ein skal 

betala for innhald. Og det kan jo enten vera generelt – eg trur at det er slik at nokon 

ikkje vil gjera det uansett – og det kan vera fordi at ein føler at United-stoff bør vera 

tilgjengeleg for alle.» 

Langerød fortalte vidare òg om opplevingar der registreringa på ei side han skulle lesa ein sak 

på ikkje gjekk sømlaust, og at han då berre gav opp. Dette er noko av det ein med dei rette 

tekniske løysingane kan unngå. 

Mengden som vert plussa 

At veldig mykje er plussa kan irritera lesarar – utan at det nødvendigvis betyr at ein må gjera 

noko med det. Det er uansett noko som kan bli teke høgde for. Gjengangeren var klare på at 

dei ynskja å plussa meir, og Bårdseth sa: «Me er jo framleis i den fasen at me prøver oss fram, 

og me blir vel tøffare og tøffare, vil eg tru. Ein er jo litt forsiktige, ein vil jo ikkje irritera 

lesaren». I Stavanger Aftenblad er planen – ifølgje Stueland – at målet for mengde pluss-saker 

skal oppjusterast frå 30% til 50%. I tillegg la dei tidlegare ut plussa saker gratis på Facebook 

og Twitter, og unngjekk dermed litt av frustrasjonen på den måten, men dette avslutta dei i 

desember 2015. 
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«Me har aldri kommunisert det offentleg, men me har berre jobba sånn. For å sikra at 

me får høge visningstal samtidig som me jobbar med betalingsmodellen. Så skrudde me 

den av i begynnelsen av desember, og så ser me jo at folk betalar! Folk kjøper 

abonnement. Så ja... det er fint.» 

Ein ser altså her at det er snakk om ei gradvis utvikling, basert på erfaringar ein får, i tråd med 

til dømes det Barland har skrive om VG+ (2015: 123-130). 

Lesarane til Stavanger Aftenblad og Gjengangeren har gjerne ein geografisk grunn til at dei 

endar opp som lesarar, og kanskje abonnentar, men med United.no er det litt annleis. Det er 

snakk om skandinaviske fans – mest norske – av ein fotballklubb i Manchester, ein by i eit 

anna land. Supportarklubben skal ikkje berre vera til stades med godt innhald for sine 

supportarar, ein skal òg bidra til å sikra framtidige inntekter ved å få nye supportarar – som då 

kan bli lesarar. Då kan ein rett og slett ikkje ha for mykje lukka, slik at ein vert møtt av ei side 

der ein knapt får lest noko som helst. Langerød nemnde òg det at saken med fotballrykter i 

starten var plussa, og at det var synd om til dømes nokre 12-13-åringar som foreløpig kun var 

interessert i å lesa den saken ikkje fekk gjort det, eller vart avhengige av ein forelder sitt 

medlemskap for å få tilgang til det. Her har United.no eit «ansvar» som er liknar litt på 

lokalavisene sitt ansvar for å gi folk lokalnytt, men som vert annleis sidan rekrutteringen er av 

ein litt annan karakter. Dette gir utslag i ulike strategiar.  

Samtidig er det ikkje til å komma vekk frå at det å finna rett mengde plussing for å unngå 

reaksjonar, ikkje berre handlar om at ein ikkje må plussa for mykje. Om for lite vert plussa, så 

vil ikkje nødvendigvis det vera noko lesarane er fornøgde med heller – for då kan 

abonnementet bli oppfatta som mindre attraktivt. «Samtidig så likar eg tanken på å gi dei som 

er medlemmer hjå oss noko ekstra som ikkje alle andre får» sa Valen på eit tidspunkt i løpet 

av intervjuet med han – noko som før har vore gjeldande gjennom supportarbladet der ein har 

hatt mykje eksklusivt stoff, men som ein no har moglegheiten til å visa fram på United.no òg. 

Pluss-sakene vert som ein slags medlemskapsreklame, og dei som allereie er medlemmer vert 

oftare minna på at det er ein bra ting å vera medlem. Stueland sa om «for abonnenter»-

merkinga dei hadde på pluss-sakene sine på framsida av nettavisa at «det handlar jo om at dei 

som er abonnentar er med i ein klubb som det er fint å vera i, så det er jo det me prøver å 

kommunisera». Eg la fram eit scenario for ho der eg spurde om det hadde komme nokre 

reaksjonar om Aftenbladet hadde gått ned til 20% som prosentandel dei plussa, og ho svarte at 

«det hadde kanskje blitt nokre reaksjonar frå abonnentane våre, som ikkje forstod kvifor dei 
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skulle vera abonnentar, for dei kunne jo berre lesa alt gratis». Ho sa òg følgjande om kven 

Aftenbladet prioriterar:  

«Ein er oppteken av at sakene skal nå ut til mange, men så er ein jo opptatt av at ein skal 

laga journalistikk som folk er villige til å betala for. Så me står litt sånn i spagaten på 

alle ting, og så må ein berre velja kva slags hest ein vil sala på og ri, og der har me vald 

at det er abonnentane våre.» 

Bårdseth viste at det var slik tankegong i Gjengangeren òg, då han beskreiv korleis det alltid 

var vilje til å lesa om lokale kjendisar:  

«Uansett kor lite dei held på med – når me har ein omtale av det, så genererar det mykje 

trafikk. Og då var kanskje redde for å plussa det sånn i starten. Og no, når me kanskje 

har tøffa oss meir opp, så seier me at «denne er vår, den plussar me». Så irriterar det 

folk som vil ha den gratis. Det gledar vel endå fleire som får den fordi dei har betalt, 

då.» 

Det gjeld altså i ei idealverd å finna ein mengde som får ikkje-abonnentar til å teikna 

abonnement fordi dei ser at dei vil få utbyte av det, ein mengde som gjer at dei som uansett 

ikkje vil teikna abonnement ikkje forsvinn heilt og ei mengde som gjer at dei som har teikna 

abonnement ser at dei får noko ut av det. Og om ein skal velja, så ser det ut til at spesielt 

Gjengangeren og Stavanger Aftenblad vil prioritera abonnentane, medan United.no har nokre 

ekstra hensyn å ta med tanke på rekrutteringa på sikt, sjølv om dei òg ynskjer å belønna sine 

betalande medlemmar.   

3.3 Konkurransesituasjon 

Konkurranse frå andre vil alltid vera noko som påverkar dei strategiske vala i dei ulike 

mediehusa, og i dette underkapittelet står det litt om kva informantane mine meinte om 

konkurransesituasjonen for mine case.  

Konkurranse er bra for konsumentane, og i ei tenkt verd utan konkurranse kan ein sjå for seg 

at for eksempel VG.no ville plussa alt innhaldet sitt. I den reelle verda er det naturlegvis ikkje 

slik.  Om VG.no i staden for VG+ hadde gått for løysinga med å leggja alt bak mur, så er det 

naturleg å anta at mange enkelt og greitt ville hoppa over til Dagbladet.no (i dette tenkte 

tilfellet lar eg dei bli som dei er) eller eit anna gratisalternativ – alt etter kva ein er ute etter.  
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I Stavanger Aftenblad sitt tilfelle er dei, som ei stor regionavis, ei viktig kjelde for nyheiter i 

Rogaland. Det betyr ikkje at dei er utan konkurranse. Avisa Rogalands Avis vert gitt ut i 

samarbeid med Dagsavisen, men Aftenbladet-digitalsjef Stueland rekna ikkje det som 

«betydeleg» konkurranse for dei. «Det er sunt med konkurranse, og me treng nokon å 

konkurrera mot, men det er ikkje sånn at det veltar noko lass.» sa ho vidare. Opplagstala frå 

Mediebedriftenes Landsforening viste i 2015 eit opplag (papir+digitalt) på 5250 for 

Rogalands Avis, og 55 412 for Stavanger Aftenblad (tala henta frå Medienorge i 2017, valde 

tal frå 2015 sidan det var det som var relevant på intervjutidspunktet). Det er altså liten tvil 

om kven som er storebror og kven som er vetlebror her, og Stueland gjer det òg klart at ho 

ikkje ser på Rogalands Avis som Aftenbladet sin hovudkonkurrent: «Eg tykkjer jo ofte at 

trykket frå NRK er sterkare, og frå VG. NRK Rogaland er veldig gode på nyheitssaker. Og 

VG prøver jo liksom å ta litt posisjon, men dei har jo ikkje folk her. Men folk er veldig lojale 

mot VG, så det er nok den største konkurrenten me har». I ein diskusjon om nyheitssaker om 

til dømes ulukker, sa Stueland at det «absolutt» hadde noko med konkurransen med NRK å 

gjera at saker av den typen ikkje vart plussa. Når gratisalternativa sin eksistens gjer at det er 

tøffare å gå for ei betalingsløysing, så er det jo heller ikkje overraskande at det kan påverka 

vala om kva som skal plussast (meir i det andre analysekapittelet om kva som skal plussast og 

ikkje). Utanom den lokale gratiskonkurrenten, reknar i tillegg altså Stueland VG som 

hovudkonkurrenten, trass i at dei begge var Schibsted-aviser, og trass i at VG ikkje hadde 

noko lokalt nærvær å snakka om.  

For Gjengangeren sin del er situasjonen litt spesiell sidan dei andre lokalavisene i området 

òg er eigd av Amedia. Redaktør Bårdseth sa at avisene var meir opptekne av samarbeid enn 

av konkurranse, og brukte det at dei ofte publiserer same hendingsnyheit samtidig i fleire av 

avisene som eit døme på det. Gratiskonkurrentane av ulikt slag er der likevel uansett, men 

Bårdseth nemnde aldri NRK verken på direkte spørsmål om konkurrentar eller i andre 

samanhengar. Han trakk heller fram «folk flest» og andre samfunnsinstitusjonar som 

konkurrentar.  

«Eg veit ikkje om etablerte andre medier er det me ser på først og fremst då. Me er vel 

heller opptekne av at me skal vera den foretrukne leverandøren av nyheiter digitalt 

framfor... altså, me må rett og slett prøva å slå folk flest! Nyheitsformidling no er jo... 

Den jamne innbyggar, politi og brannvesen, kommune – alle som publiserar og har eit 
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meir eller mindre bevisst forhold til å kommunisera via sosiale medier – er jo dei me 

konkurrerar med.» 

Ein kan få med seg mykje av kva som føregår lokalt utan å følgja med i lokalavisa, og sosiale 

medier gjer at både privatpersonar, bedrifter og ulike institusjonar enklare kan formidla noko 

til folk utan å gå via avisene – då kan ein i tillegg formidla det på den måten ein sjølv ønskjer 

det.  

Kollega Brænne Larssen peika på problemet med at mange tenkjer at dei kan klara seg utan 

nyheiter, men i motsetning til redaktøren sin, kjem ho òg inn på konkurransen med NRK:  

«Så er det dessverre sånn at mange tenkjer at dei kan klara seg utan nyheiter, eller at det 

held med NRK. Stort sett alle er jo avkrevd ein NRK-lisens, og dermed får jo dei jo 

veldig mykje «gratis» - det er jo ikkje gratis det heller sidan det er gjennom NRK-

lisensen, men det er eit konkurransefortrinn dei har som nokre gonger følast blodig 

urettferdig. Fordi det undergrev det me lever av at kven som helst kan gå inn på 

NRK.no med ein gong utan noko plussing.» 

Om ein er berre litt interessert i å følgja med i nyheitene, så kan ein tenkja seg at 

kombinasjonen av NRK og sosiale medier gjer at vegen til eit avisabonnement vert lengre enn 

den tidlegare vore. Her peikar altså Brænne Larssen på ei endring og ei mediepolitisk 

utfordring som har dukka opp dei siste åra. Må NRK si rolle justerast sidan dei no har endå 

ein gratisplattform å boltra seg på, der dei kjem i direkte konkurranse med nokon som prøver 

å ta seg betalt for arbeidet for å overleva? 

United.no-journalist Valen var innom NRK-tematikken òg, om enn angripen frå ein litt annan 

vinkel, og utan at det eigentleg var United.no sin konkurransesituasjon som vart diskutert: 

«Dei har jo på ein måte fått nesten ein slags renessanse ut av heile greia, for no kjem dei 

meir til sin rett. For ein trudde jo liksom at den der allmennkringkastarmodellen var på 

veg ut, at NRK – heile den lisensfinansierte tankegangen – var ein avleggs modell, men 

snarare tvert imot, eg trur faktisk at dei har fått ein oppsving. Ja, dei har fått ein boost 

heilt gratis på grunn av at alle andre nettstader er nødt til å gå for ein sånn 

[betalings]modell.» 

Redaktør Langerød var ikkje spesielt redd for stort lesartap til konkurrentar ved innføringa av 

MEDLEM+ på United.no: 
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«Eigentleg ikkje, for eg føler at me er unike. Altså, sidan me nesten berre handlar om 

United, så min meining at me ikkje har noko særleg med konkurrentar i Norge. Ok, me 

kan seia at me konkurrerar med VG, Dagbladet og Aftenposten og den gjengen, men det 

vert på eit anna nivå, for dei tek berre dei absolutt mest spissa eller tabloidene sakene 

sånn generelt. Så eg føler ikkje at konkurransen heilt er der. Okey, viss det skjer noko 

breaking news, så vil det vera ein konkurranse mellom eg som sit her for oss, og ein 

journalist som sit i VG-huset, men eg føler ikkje at det har noko å seia totalt sett. (...)  

Eg trur veldig mange har ei slags innarbeida greie med at viss dei går til Aftenposten og 

VG, så går dei òg til United.no. 

På spørsmål om ein ville gjort andre val knytt til brukarbetaling om ein hadde noko han 

oppfatta som ein meir openbar direkte konkurrent, så gjorde han det klart at dette ville ha 

komme uansett på grunn av den økonomiske situasjonen i Supportarklubben, «men eg trur i 

så fall at det kanskje ville blitt gjort nokre vurderingar med tanke på den konkurrenten».  

Det verkar generelt ikkje å vera ein voldsom frykt for konkurrentane hjå nokon av 

informantane mine, sjølv om dei vert teke høgde for, og det har nok noko med kva slags type 

forskningsobjekt eg valde. Geir Engen og Sigurd Høst skriv:  

«VG, Dagbladet og andre aviser med høye brukertall og gode annonseinntekter på nett 

har vært opptatt av å ikke miste for mange brukere. Derfor har de valgt en plussvariant. 

Små aviser har mye mindre å tape ved å være restriktive. Men også såpass store aviser 

som Fædrelandsvennen, Haugesunds Avis og Agderposten har valgt et opplegg som 

befinner seg på den restriktive enden av skalaen.» (2015: 221) 

Å ta valet om å vera restriktive rundt eige innhald er altså enklare for dei små, sidan dei har 

mindre å tapa, og i tillegg kan ein tenkja seg at det er ein annan lojalitet knytt til ei lita 

lokalavis enn det vil vera til til dømes Dagbladet. Samtidig vil riksdekkjande gratisalternativ – 

eller lokale kjelder sin publisering på sosiale medier – og vera utfordringar som ein må ta 

høgde for. For United.no sin del har dei ein situasjon som er litt annleis, men der deira 

oppfatning av ein mangel på reelle konkurrentar gjer at valet om å plussa likevel ikkje er så 

vanskeleg som det kanskje kunne vore elles – sjølv om det altså vert gjort klart at dei nærmast 

var tvungen inn i det. Stavanger Aftenblad er kanskje dei ein kunne tenkja seg at ville vera 

mest redd for å mista mange brukarar, men dei har openbart vore trygge nok på at lesarane 

ville vera lojale til at dei valde å gjennomføra det. Lokalavisene og regionalavisene er 
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geografisk avgrensa, medan for nisjenettstaden United.no er det tematisk. Kanskje er slike 

avgrensingar med på å skapa ein forsterka lesarlojalitet som ein i tilfeller som dette kan dra 

god nytte av? Konkurransesituasjonen er uansett heilt avgjerande sidan det handlar om kven 

ein må forhalda seg til – kven ein tek med i berekninga – når ein stakar ut kursen for si 

nettavis. 
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4 Plussmodellen i praksis 

I dette kapittelet handlar det om plussmodellen i praksis. Det handlar om å vita kvar ein 

trekkjer linja mellom det lukka og det opne, kven som trekkjer dei linjene, kor mykje som 

hamnar på kvar sida av linja, når ein veit kva slags side det er på, samt kva slags talgrunnlag 

ein kan basera slike avgjersler på. 

4.1 Kven bestemmer kva som vert plussa? 

Det er ikkje tilfeldig kva som vert plussa i ei nettavis. Som kapittel 4.4 vil visa, så har ein 

enten konkrete mål å forhalda seg når det gjeld kor mykje som skal vera plussa, eller i det 

minste ein idé om omtrentleg kor stor mengde som skal vera det. Det er her viktig å få fram at 

det er snakk om mål, så det er ikkje ein fast prosent som ein held seg til uavhengig av innhald 

– nokre gonger vil ein vera framfor målet, andre gonger under. Ein har spesifikke typer saker 

som er typiske pluss-saker, og spesifikke type saker som ikkje er typiske pluss-saker. Men 

kven tok avgjerslene? I Gjengangeren var det på intervjutidspunktet nokre spesifikke utpeika i 

redaksjonen som hadde ansvaret med å preppa saker for nett, før endelege avgjersler rundt det 

med plussing kunne takast av fellesdesken for nett som Gjengangeren er ein del av, saman 

med andre Amedia-aviser i Vestfold, medan dette i både Stavanger Aftenblad og United.no 

var avgjersler som journalistane var meir involvert i. Birkevold sa: «Det som har skjedd er jo 

at når det gjeld nettavisa, så er jo den enkelte journalisten i mykje større grad sin eigen desk. 

For papirsakene blir jo i prinsippet lest av ein annan, men på nett kan du jo publisera sjølv – 

kva som helst eigentleg, berre trykka på ein knapp». Han forklarte at både han og resten av 

journalistane vel i skriveprogrammet om saken skal vera plussa eller ikkje – men her er det 

verd å merka seg at det ikkje betyr at dei har den endelege avgjersla på det. 

For det at journalistane tek eit slikt val, betyr sjølvsagt ikkje nødvendigvis at dei sit med all 

makta rundt kva som blir plussa. Birkevold forklarte at «samtidig kan jo sjølvsagt fronten – 

desken – endra på det etterpå om dei er ueinige i mitt val». Han forklarte òg korleis det kjem 

tilbakemeldingar ovanfrå om at det til dømes har vore for lite som har vore plussa , og at ein 

då må gjera noko med det. Digitalsjef Stueland er klar på at mengden pluss-saker er noko dei 

følgjer med på «sekund for sekund», noko Birkevold òg beskriv gjennom at nyheitsredaktøren 

– i tillegg til at han gir beskjed om kva han meiner om open/lukka-andel i ei evaluering på 

morgonmøtet – òg innimellom ringer om kvelden for å seia at ein spesifikk sak må lukkast, 
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eller at «no er det for mange eller for få» saker som er lukka. Det er altså ikkje nødvendigvis 

berre «lukk meir» som er beskjeden, det kan vera justeringar i begge retningar, slik eg òg var 

inne på i kapittel 3.2.2. Birkevold fortalte òg at det under evalueringa på morgonmøtet kan bli 

sagt om ein sak at «me hadde kanskje ikkje trengd å lukka den, for det var ein fellessak» – og 

siktar der til saker dei deler med andre Schibsted-aviser.  Om situasjonar der ein journalist vil 

at ein sak skal vera open for å få best mogleg spreidning, sa Stueland følgjande: «Ja, dei må 

gjerne ønskja, men det er på ein måte gruppeleiaren som tek beslutninga på vegne av sine 

medarbeidarar, og så er det me som sit og publiserer som tek den endelege beslutninga basert 

på kor mange saker me har totalt». Dei ulike gruppeleiarane skreiv, ifølgje Stueland, inn i eit 

planleggjingsverktøy kva slags saker som skulle koma frå deira gruppe, med spesifikke 

markeringar på dei sakene som skulle vera opne. 

I United.no tok den som var på vakt ei avgjersle på dette sjølv:  «Foreløpig er det mykje opp 

til kvar enkelt person» sa redaktør Langerød, og der vert dette i tillegg litt annleis enn hjå dei 

andre sidan det vanlegvis kun er éin person som har United.no-vakt om gongen, heller enn å 

gå via ein desk eller nokon som preppar for nett. På same måte som desken i Aftenbladet kan 

gjera justeringar ut frå kor mange pluss-saker dei har totalt, så vil òg dei som er på jobb for 

United.no kunne bli påverka av at dei får høyra frå redaktøren at pluss-mengden er for låg.  

«Dag blir pusha frå styret, me blir pusha frå Dag. Pusha forsiktig, då, det er ikkje sånn at han 

står og bankar det inn og seier det at "nei, NO må de skjerpa dykk, me må ha fleire pluss-

saker!". Men det er meir ei oppfordring til å prøva å laga saker som er typisk pluss-saker.»  

I både Stavanger Aftenblad og United.no tok altså den enkelte journalist eit aktivt val rundt 

plussing, og slik bestemte om sakene skulle vera opne eller lukka, men dei var jo likevel ein 

del av eit hierarki der det var nokon over dei som kunne bestemma – der dette spesielt vart 

tydeleg i Stavanger Aftenblad sidan ein der hadde ein aktiv deskfunksjon i motsetnad til det 

ein hadde i United.no, samt rolla til gruppeleiarane. I Aftenbladet sitt tilfelle er det difor meir 

naturleg å seia at dei «bestemte» det, for i praksis vart det heile ei fellesbeslutning der fleire 

ledd var involvert. I tillegg vil avgjersla kunne bli påverka av at det er eit visst press ovanfrå 

om mengden pluss-saker, ein mengde det kjem meir om i kapittel 4.4. For sjølv om 

journalistane gjerne visste kva som er ein plussa sak, og kva som ikkje er det, så var det 

likevel ein viss fleksibilitet slik at dette kunne bli påverka av ein beskjed ovanfrå – som frå 

nyheitsredaktøren i Stavanger Aftenblad som nemnd – om at det er for mange eller for få 

saker som er opne eller lukka. Då har ein moglegheiten til å justera. I Gjengangeren gjekk det 
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heile via ein person som preppa for nett, i tillegg til at ein altså hadde ein felles nettdesk for 

Amedia-avisene i heile fylket som «har som overordna oppgåve å rettleia og å gi 

tilbakemelding til redaksjonane om plussing og fronting og i det heile teke at nettutgåva av 

Gjengangeren er så bra som mogleg» som Bårdseth sa det. 

4.2 Når veit ein om det er ein pluss-sak? 

Før me går vidare til kva som avgjer om ein sak vert plussa eller ikkje, så skal me sjå på kva 

informantane meinte om når dei veit om saken dei skriv er ein pluss-sak. Her var min 

hypotese – basert på eigne erfaringar med pluss-modellen, samt korleis eg såg for meg at det 

ville vera i andre redaksjonar basert på det ein ser at vert plussa – at ein nokså tidleg i 

prosessen ville føla seg ganske trygg på dette. Dette fordi det er vanleg med eit sett med 

kriterier som avgjer om saker som skal vera plussa – noko eg ser nærare på i kapittel 4.3 – så 

det er ikkje avgjersler som utelukkande vert teke basert på mengden pluss-saker sett opp mot 

eit mål om prosentandel. Som journalist vil ein då kunne driva med kvalifisert gjetting basert 

på kva ein skriv om, fordi ein erfaringsmessig veit at den saken skal plussast/ikkje plussast. 

Det er ikkje det at slik «gjetting» har så mykje for seg i praksis, dei faktiske beslutningane er 

jo viktigare, men det er likevel verd å finna ut korleis dette er i den journalistiske prosessen. 

Dette passar òg godt inn med sitata frå Tuchman og Rusbridger frå teorikapittelet, sidan det i 

redaksjonane utviklar seg ein kultur som gjer at ein kan ta avgjerslene basert på det. 

Dei tre journalistane svarte umiddelbart eit konstaterande «ja» på spørsmål om dei veit tidleg i 

prosessen med ein pluss-sak at det dei skriv på er – nettopp – ein pluss-sak. «Ja. Det veit du 

med ein gong» svarte Valen, Brænne Larssen grunngav sitt «ja» med at så og seia alt er plussa 

(her er det nokre unntak som me kjem meir inn på i kapittel 4.3) – og dei store mengdane som 

vert plussa vart trekt fram av hennar redaktør òg. Det gjorde Stueland om Stavanger 

Aftenblad òg («i utgangspunktet så skal alt plussast, så ja»), men ho har òg eit lite atterhald: 

«Dei veit aldri heilt sikkert, men alle veit at dei store langlesingssakene blir låste, og me har 

så mykje som blir låst, defaulten vår er at sakene skal bli plussa». Birkevold gav eit like klart 

ja som dei to andre journalistane: «Ja. For det er ofte styrt av stofftypen» responderte han. 

Føresetnadane for Valen er litt annleis her sidan ein i United.no ikkje har ein desk å forhalda 

seg til, slik at den avgjersla ein tek sjølv for kvar enkelt sak vanlegvis vert ståande (at ein 

ikkje har ein deskfunksjon, betyr jo ikkje at neste vakt kan gjera endringar, eller at ikkje det 

kan komma ein telefon av typen som vart nemnd i kapittel 4.1 i forbindelse med 
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nyheitsredaktøren i Stavanger Aftenblad, men det er jo likevel litt annleis når ein ikkje har det 

ekstra leddet), men ein ser altså her at svara er klare frå dei andre òg. Langerød gir òg eit klart 

ja, men har med eit unntak: «Ja. Kanskje med unntak av dei tilfella der eg har to gode idéar 

rett etter kvarandre» svarar han, noko som igjen er eit nikk til det med at ein ikkje 

nødvendigvis vil ha for mange pluss-saker heller. 

Hypotesen min her vart altså bekrefta, og det er berre små nyanseskilnadar mellom det dei 

ulike seier. Nedanfor står det meir om kva spesifikt som avgjer om saken skal plussast . 

4.3 Kva skal plussast, og kva skal ikkje plussast? 

I dei føregåande underkapitla stod det litt om kven som bestemmer kva som skal plussast, og 

om fleksibiliteten i dette med at det vert tilpassa mengden som er ope, men at ein likevel veit 

ganske tidleg kva som skal plussast. Dette kjem av at dette jo ikkje berre handlar om mengde 

– det er jo ikkje til å koma vekk frå at det er nokre kriterier som er med på å avgjera om det er 

ein pluss-sak.  Med tre ulike typar publikasjonar, så ville det vera spennande å sjå kva slags 

likskapar og ulikskapar ein kunne finna i svara til dei ulike informantane.  

Eg såg i utgangspunktet for meg at det ville vera ein del som ville vera likt i responsane – 

spesielt sidan dette var i 2016, og ikkje i brukarbetalinga sin spedbarnfase. Det skjer stadig 

prøving og feiling, men jo lenger ein held på med noko, jo meir lærer ein, og ein kan læra av 

andre sine feil – samt av andre sine solskinshistoriar. I tillegg til dette tenkte eg på det som 

logisk at det ville vera eit fellestrekk at det er unikt og grundig eigenprodusert arbeid ein er 

mest oppteken av å putta bak muren. Om det ikkje er unikt nok, så er det vanskelegare å 

rettferdiggjera det å putta det bak ei betalingsløysing, og ein risikerer at dei potensielle 

lesarane ikkje blir nettopp lesarar – fordi dei tenkjer at dei heller kan finna det ein annan 

plass. At eg såg for meg at det grundige arbeidet vart prioritert til plussing, handla om den 

naturlege antakelsen om at dei generelt ikkje ville finna det fristande å gi folk det beste 

arbeidet utan å få betalt for det.  I tillegg handlar det sjølvsagt òg om å gi lesarane ei bra 

oppleving når dei faktisk har betalt for noko – at abonnentane føler at det er verd å halda fram 

som abonnentar. Når det gjaldt kva som ikkje blir plussa, utanom ikkje-unike saker, så såg eg 

for meg at det viktigaste å ha ope vil vera dei løpande hendingane som får folk til å gå innpå 

nettavisene for å sjå kva som føregår – t.d. ein brann, ei bilulukke eller eit fjellras. Det hadde 
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ikkje vore logisk om dette var plussa, sidan folk då heller ville gått for til dømes NRK ved 

slike høve.  

Hausten 2010 sette MBL i gang eit prosjekt der det vart utvikla digitale utgåver av aviser for 

iPad og Android for at bransjen skulle tilegna seg kunnskap om moglegheitene i ny teknologi. 

Noko av lærdommen der har vist seg relevant seinare òg, og vert relevant for nettaviser òg i 

tillegg til nettbrettversjonen av avisene som det akkurat her vart forska på. Det eine funnet 

medieforskaren Espen Reiss Mathiesen gjorde, var at «respondentene vil ikke betale for noe 

de kan få gratis andre steder» (Engen og Høst 2015: 215). 

Stavanger Aftenblad 

«Utgangspunktet er eigentleg at me plussar... Saker som me har jobba godt med journalistisk 

plussar me, og sånt fellesstoff plussar me ikkje» svarte digitalsjef Stueland om det 

grunnleggjande skiljet – og la til NTB-saker som eit døme på saker som går under nemninga 

fellesstoff, i tillegg gjeld dette òg samarbeidssaker med andre aviser – om Schibsted-kollega 

Aftenposten tilbyr det gratis, vil det jo gi lite meining å gjera det plussa i Aftenbladet. 

Samtidig gjorde ho det òg klart at utgangspunktet er at alt er plussa, som nemnd i kapittel 4.2, 

utan at det betyr at det i praksis blir slik at alt er plussa, men at dei med utgangspunktet om 

plussing heller i planane sine markerar dei sakene som skal vera opne, heller enn å markera 

kva slags saker som skal vera lukka. Vidare fortalte ho: «Så i utgangspunktet er alt låst, og så 

er det kanskje den litt meir løpande journalistikken som kanskje er open, og at me heller 

opnar utover dagen. Så kjem det jo masse stoff inn som er med på å utgjera dei 60% som er 

ope». Om den løpande journalistikken la ho til: «Det typiske er at når bilane kolliderar, så er 

det ein open sak, og når analysen om kvifor den vegen er så farleg kjem, så er det ein typisk 

plussa sak». Ho bekrefta at det at slike kollisjonar og anna hendingsnytt er ope, handlar om 

konkurransen frå aktørar som NRK, sidan ein i avisa og i konsernet naturleg nok ynskjer at 

Aftenbladet skal vera den naturlege staden å gå for å få siste nytt når noko skjer. Andre 

stofftypar som Stueland nemnde som ikkje vart plussa, var videosaker og filmmeldingar. Ho 

forklarte sistnemnde slik:  

«Ein snakkar om The Long Tail, altså ting som kan vara etter det er ute av den aktuelle 

dagen. Folk søkjer opp ein film dei ønskjer å sjå, og så får dei Aftenbladet opp, og då er 

det viktig at den skal vera open. Filmweb har ein portal der dei viser til aviser og kva 
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terningkast filmen fekk i dei respektive avisene, og då er det viktig at me òg er 

tilgjengeleg for dei der.» 

Det var altså snakk om vurderingar rundt ei sak si levetid, og her det at ei sak vil ha eit 

potensiale langt utanfor avisa sitt vanlege nedslagsområde gjennom lenkjing frå andre. Dette 

var noko eg ikkje hadde reflektert over då eg på førehand laga meg nokre hypotesar om dette, 

og filmmeldingane var altså opne sjølv om Stueland gjorde det klart at «me ser det er stor 

betalingsvilligheit for anmeldelsar». Her handlar det altså om å vurdera ulike ting opp mot 

kvarandre. Betalingsvilje var det òg for sportssaker, som dei no har fått betalingsløysing for. 

Vidare fortalte ho: 

«Det me òg gjer for å hanka inn fleire abonnentar no i januar og februar, det er at me 

sender Viking sine treningskampar på TV Aftenbladet. Då må du logga inn for å få sjå 

dei, og det er jo ganske høg betalingsvilje allereie for å sjå fotball, det er veldig mange 

som er så engasjerte at det er heilt naturleg å betala. Og det gjer me òg med Viking, og 

tenkjer då at me får inn ein ny kjerne av potensielle abonnentar.» 

Ein sit med kunnskap om kva det er konverteringsvilje for kva som vidare kan skapa 

abonnentar, noko det kjem meir om i kapittel 4.6. Birkevold i same avis la til: «Når eg skriv 

kommentarar eller meiningar, så er dei i prinsippet alltid lukka. Meiningsstoffet er noko av 

det som det – trur eg – er størst einigheit om angåande lukking». Redaktør Helle la til at det 

ofte er ein klar skilnad på klikkvinnarar og saker som er betalingsutløysande – og difor meir 

passande å plussa. 

«Det me såg tidleg, og som me òg hadde fått ein del teori om på førehand, var jo at det 

er ikkje nødvendigvis berre å ha pluss på saker som får mykje klikk, og så kjøper folk 

det. For det er gjerne dei sakene folk les som ein ekstrabonus for å få ein pause i 

kvardagen, men grunnen til at dei brukar Stavanger Aftenblad er at dei vil bli oppdatert 

på lokale nyheiter og debatt og andre viktige ting. Sånn at forskjellen på saker som gir 

trafikk, og saker som utløser betaling, er ofte stor – ikkje alltid, av og til er det er ein 

parallellitet der.» 

Gjengangeren 

Brænne Larssen var heilt klar på at alt skal plussast, utanom hendingsnytt og «rein 

veldedigheit», og Bårdseth er langt på veg einig. Han seier at det som er lett og ledig ikkje 
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alltid vert plussa – noko som var ukjend for Brænne Larssen – men sa òg: «Nokre gonger er 

det einaste kriteriet at det vert publisert på vår side. Me har kampanjeperiodar – sjølv om det 

ikkje vert annonsert ut, på totalpluss». Det handla, sa han, blant anna om å skapa ein vane hjå 

lesarane om at det ikkje er gratis. Sjølv i slike periodar er det likevel ikkje slik at heile 

Gjengangeren si framside berre pluss-saker, for «nyheitsbrot og dei sakene som me ser har 

potensiale til å bli angla inn fra andre portalar» er unntak her. Her er det til dømes snakk om 

saker frå Vestviken, ein fylkesportal for næringslivsstoff. I tillegg nemner han at ein prøver å 

frista Sol.no med spesielt interessante saker, og at det i dei tilfella ikkje nyttar om lesarane 

vert møtt av ei betalingsløysing. Dette kan òg gjerast i samarbeid med dei andre Amedia-

avisene i Vestfold, «når den for eksempel er aktuell på andre vestfoldavisers front» som 

Bårdseth sa. Han sa òg at Gjengangen vert tøffare og tøffare på det å plussa sakene sine som 

så vidt vart nemnd tidlegare i oppgåva:  

«Noko av det som driv klikk på nettsidene, driv trafikk, altså driv lesing, er jo typisk... 

hortensarar på TV-kjende TV-program. Kjendisstoff, altså. Wow, me har ein kjendis 

her! Uansett kor lite dei held på med, så genererar det mykje trafikk når me har ein 

omtale av det. Og då var me kanskje redde for å plussa det i starten. Og no har me 

kanskje tøffa oss meir opp, altså seier at denne er vår, den plussar me.» 

Bårdseth var klar på at det er ting som har endra seg her sidan starten, og på spørsmål om det 

spesifikke kriteriet for plussing sa han «der prøver me oss litt fram!», og at det i starten ofte 

var diskusjonar og ueinigheit på morgonmøta rundt kva som eigna seg og kva som ikkje eigna 

seg til å plussast, før ein «har hatt ei utvikling der me har enda opp med ei løysing som alle 

føler eigarskap til, trur eg nok». Det mest generelle han seier om plussekriteriar er uansett det 

følgjande: «Det som er veldig unikt innhald for oss – som utvalde laurdagsportrett, 

jubilantintervjuer, beinhardt lokalt stoff – det står først i plussekøen. For det meiner me at 

lesarane vil vera villige (til å betala for)». Det er altså eit liknande fokus som Stavanger 

Aftenblad hadde, og Bårdseth bevegar seg òg nært Stueland sitt sitat om ei tenkt bilulukke når 

han seier følgjande: «Det er veldig vanleg at me publiserar ei god hendingsnyheit samtidig hjå 

fleire [her er det snakk om dei andre Amedia-avisene i fylket], og me er opptekne av at 

hendingssaka alltid er open, men at ein eventuell oppfølgjar vert lukka, altså plussa». 
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United.no 

«Me har ei ganske grei forståing av kva som er typisk MEDLEM+-stoff», sa Valen, og 

oppsummerar vidare slik kvar linja går:  

«Eigenproduserte djubdesaker, enten det er kommentarar, statistikk du har gravd fram, 

konkurransar... Ting som vert laga som ikkje er sitatsaker eller augneblinksnyheiter som 

er tilgjengeleg for alle om du klikkar deg inn på engelske nettaviser, og følgjer med på 

det generelle nyheitsbildet. Det er heilt meiningslaust å leggja det som pluss-saker. Ting 

som på ein måte gir noko litt ekstra, det er ein typisk MEDLEM+-sak. Og det er stort 

sett det same som de fleste gjer.» 

Redaktør Langerød  var på linje med sin kollega: «Veldig generelt så handlar det om det som 

er annleis, eller unikt, som du ikkje finn andre stader» sa han om kva som skal plussast på 

United.no, og la til: «Viss me har saker som er pluss, som folk kan finna andre stader, så vert 

det feil». Valen utdjupa angåande konkurransar og kommentarar:  

«Konkurransar – enten det er onsdagsquizen eller andre ting – det er alltid bak ein 

betalingsmur, forståeleg nok, fordi at kun dei som er medlemmer skal kunne vinna. 

Kommentarar generelt sett plar me å leggja bak ein betalingsmur. Ikkje alltid, av og til 

så prøver me på ein måte å flørta litt med nye lesarar ved å leggja det ope.» 

Rett og slett å visa fram innhaldet ein har å by på, altså. Logisk sett på det er det jo 

utfordrande å frista nokon med noko utan å visa kva det er, sjølv om ikkje-registrerte 

medlemmer sjølvsagt får ein brukbar idé av kva slags innhald det er gjennom overskrift og 

ingress. Både Langerød og Valen er altså veldig klare på at det som er henta frå andre, og som 

ikkje er unikt, ikkje skal bli plussa. Dette er ikkje noko som skil seg frå Aftenbladet og 

Gjengangeren, føresetnadane for United.no er berre litt annleis som nemnd i metodekapittelet, 

tilsynelatande utan at det fører til andre grunnkriterier for å plussa. Ein prøvde seg i starten på 

å plussa ein av dei mest populære sakene, nemleg ryktesaken, ei fast spalte som inneheld 

vidareformidling av kva ulike medier rundt om i verda skriv av overgangsnytt relatert til 

Manchester United. Dette er ein sak som alltid trekkjer lesarar, både når 

fotballovergangsvindauget er ope og når det ikkje er det, og det frista kanskje å plussa den for 

at flest mogleg ikkje-medlemmer skulle bestemma seg for å bli det. Langerød forklarte:  

«Til å begynna med så prøvde me oss på nokre andre ting i tillegg. Den saken som er 

mest populær, den prøvde me oss med. Men den er ikkje heilt unik, det er meir at me 
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samlar fotballrykter, men då me gjorde den til pluss, så blei det veldig mange... det vart 

misnøye av det, då».  

Den var altså ikkje unik nok – og det sjølv om ein prøvde å rettferdiggjera det ved at 

journalisten på vakt la inn ei vurdering av dei ulike rykta sitt truverd.  Valen følgde opp om 

ryktesaken: 

«Eg var ikkje nokon tilhengar av å ha det som MEDLEM+, og eg var eigentleg glad då 

me kom til den konklusjonen, for dei ryktene kan du lesa på Nettavisen, på VG.no, på... 

kor som helst, heldt eg på å seia. Og følgjer du dei engelske avisene, eller BBC eller 

talkSPORT, så får du servert dei same ryktene der. (...) Hadde me vore dei einaste som 

laga ein ryktesak, så hadde me kanskje kunne forsvart det frå ein litt sånn kommersiell 

ståstad.» 

Då har ein heller fokusert på å få ut plussa versjonar av saker frå medlemsbladet – på same 

måte som saker frå papiravisene hjå andre no kan publiserast plussa på nettavisene, og ein 

difor får meir av innhaldet på fleire plattformar, så kan United.no i større grad no gjera det 

same. Tidlegare var det meir unntaksvis, for å frista, at saker frå medlemsbladet vart publisert. 

Langerød sa:  

«Så har me jo eit blad i tillegg, der fokuset heile tida er at me skal gå meir i djubden og 

ha litt annleis saker, så det me snakkar om er meir korleis me skal bruka dei sakene på 

United.no, og då handlar det veldig mykje om å bruka det som MEDLEM+-saker. Viss 

ein har ti sånne saker, så handlar det om korleis ein fordelar det ut på nettet.» 

Utan plussinga ville flesteparten av desse sakene ikkje vore på United.no, men heller berre 

vore i bladet, sidan det er lite fristande å gi vekk all journalistikken sin gratis. Valen forklarte: 

«Av dei 40 000 medlemmane som me har – eller 41 000 eller kva det er for noko – så er 

det jo veldig mange av dei, kanskje over 30 000, som eigentleg er relativt passive 

medlemmar. Altså, dei ser United-kampar, og dei følgjer me, dei les sikkert bladet og 

alt det greiene der, men for dei 250 kronene dei brukar i medlemskontigenten, så er det 

stort sett bladet dei får igjen for det. Og viss dei då kunne lest det same på nettet likevel, 

så kvifor skulle dei då ha vore med, liksom?» 

Det ville med andre ord vore uaktuelt å publisera for mange av dei artiklane om ein ikkje 

hadde MEDLEM+. Slik ståa er no er derimot artiklane frå bladet – eigenproduserte 



65 

 

djubdeartiklar om ulike temaer rundt Manchester United – gode dømer på typiske saker som 

vert plussa på United.no. 

Mykje av det som kom fram her, samsvarar med det ein har sett tidlegare i papir/nett-skiljet 

som no har blitt erstatta av open/lukka-skiljet. Ivar John Erdahl fann ut at «nettet skal legge 

vekt på hendingsnyhende, mens papiravis (...) skal legge vekt på meir grundig dekning og 

analyse» (2010: 183). Dette er skrive før brukarbetalinga tok av i Noreg, men det ville fungert 

ganske bra som ei beskriving av open/lukka-skiljet. 

4.3.1 Plussa for alltid? 

Når sakene har vore plussa ei stund – har dei då gjort sin nytte, og kan opnast opp i håp om å 

få klikk på den? Eller kan det vera andre grunnar til å opna ein sak etter kvart? Eg var 

nysgjerrig på om dette var noko som føregjekk i nokon av redaksjonane, og hadde difor med 

spørsmål om dette i intervjuguiden. Stueland svarte følgjande på spørsmål om sakene er 

plussa for alltid: «Å ja, dei er det. Eg får mange mailar frå folk som seier at "no har den saken 

utspelt sin rolle, kan dykk opna den så alle kan få lesa den?", då er svaret nei om det ikkje er 

noko heilt spesielt.» På oppfølgjingsspørsmål om dette var for å unngå at folk tenkte at dei 

ville få tilgang til saker om dei berre venta lenge nok, svarte ho:  

«Ja! Heilt sant. Eg fekk ein i førre veke som hevda at modellen vår var jo alltid sånn før 

at sakene blei opna etter ei stund, men sånn har det aldri vore. Og veldig mange 

journalistar som meiner at det er kjekt om mange får lest, dei ønskjer jo at mange skal 

lesa sakene sine, men samtidig så ønskjer ein jo at ein skal ha ein innteningsmodell som 

fungerer, så... ja.» 

Bårdseth i Gjengangeren fortalte at det er meir vanleg med det motsette, at ein sak vert plussa 

etter kvart: «Det er oftere det. At ein på ein måte ser at... "Kvifor ligg den open? Den må me 

jo plussa. Dette er jo noko folk vil lesa." I den grad det endrast undervegs, så er det det som 

skjer». «Me kan av og til, i litt sjeldne tilfeller, avplussa ein sak når den har lege ute ei stund, 

viss det er nokon som har stor interesse av det. Det skjer.» sa kollega Brænne Larssen. 

Langerød svarte følgjande:  

«I veldig liten grad, vil eg seia. Men me har nokre sånne tidlause saker som me har gjort 

det med (...), for me har jo veldig mange saker der me har gått i djubden på kvar av 

spelarane. Wayne Rooney si fortid, Schweinsteiger si fortid, og ditt og datt. Dei vil ofta 
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koma ut som pluss-saker først, men så kan dei plutseleg – viss Schweinsteiger gjer noko 

spektakulært i ein eller annan kamp – så kan me opna den og la den vera tilgjengeleg.» 

Samtidig peikar han på noko av det same som Stueland: «Men det kan ikkje bli sånn at folk 

veit at viss du berre droppar å vera medlem, så... Men me gjer litt sånt. Av og til så berre gir 

ein litt», og i dei tilfella står det gjerne i artikkelen at det er ein type sak ein vanlegvis berre får 

om ein er medlem.  

4.4 Kor mykje skal plussast? 

I kapittel 4.1 vart det nemnd at det kjem beskjedar ovanfrå om mengden pluss-saker, at det må 

plussast meir eller mindre, og då kjem det gjerne fordi det i praksis ikkje er samsvar med eit 

spesifikt mål ein har om kor mykje som skal vera ope og lukka. Målet er gjerne basert på ein 

idé om at ein ved å ha ein viss mengde lukka, kan gjera lesarar om til betalande kundar sidan 

dei ser at dei går glipp av noko, men som kapittel 3.2.2 viste, er ein samtidig obs på at ein 

ikkje vil skremma vekk lesarane. Ved å plussa alt, kan ein tenkja seg at ein unngår 

gratispassasjerar, men det vil samtidig gi fall i annonseinntekter. I tillegg kan det nok gjera 

det utfordrande å rekruttera nye lesarar sidan ei fullstendig lukka nettavis ikkje vert ein 

naturleg stad å opphalda seg for ein som ikkje har abonnement, og ein difor ikkje vert 

eksponert for pluss-sakene på same måten som ein vert om ein er på ei nettavis der mykje ligg 

gratis, men der ein samtidig ser at ein del saker som ser spennande ut, er for abonnentane. Ei 

slags gradvis fristing av lesarane, heller enn å provosera eller skremma vekk.  

Stueland sa følgjande om prosentandelen i Stavanger Aftenblad: «Me har i utgangspunktet eit 

mål om at 30% av sakene våre skal vera [berre] for abonnentar. Det kjem me nok til å justera 

opp til 50% om ikkje veldig lang tid. Me ligg som regel på litt over 40% på ein vanleg dag». 

Ein hadde altså allereie, gjennom dei endringane ein hadde teke, komme seg godt over målet 

om mengde plussing, og ein har altså eit visst slingringsmonn der. Om det ikkje ser ut til å 

provosera lesarane, kan ein setja seg nye mål – ei slags gradvis tilvenning – og spesielt i ein 

fase der ein prøver seg fram, kan det enda opp med at ein gjer slike justeringar ved å setja seg 

nye mål. Som Birkevold i same avis sa: 

«Det har òg vore mykje eksperimentering med kor mykje skal vera lukka, i forhold til 

det som skal vera ope. Og den prosenten har jo variert ekstremt, heilt ifrå at nesten alt 

skal vera ope, til at nesten alt skal vera lukka. Det som jo er litt morsomt, er at kvar 
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gong det har blitt beslutta ein ny strategi, blir dette proklamert som ei kjempesmart 

løysing, men viss du har følgd med, så forstår du jo du ganske raskt at det er eigentleg 

ingen som heilt veit kva dei held på med her – og det gjeld ikkje berre denne bedriften, 

det gjeld alle. Alle held på med å prøva og feila for å sjå kva det er som kan ha det 

effekt.» 

Hamre fortalte at dei såg eit auka volum i det siste når det gjeld digitale brukarar, og brukte 

«lukkegraden» (altså kor mykje som er plussa) som ein av forklaringane der, saman med 

innhald, pris og betalingsmåte. 

I Gjengangeren kunne ikkje Bårdseth svara heilt sikkert på noko konkret prosentmål («det kan 

eg ikkje seia sikkert, men det trur eg me har. Det er vel ein av dei powerpointane eg ikkje har 

fått lest enno»), noko som har med den framtredande rollen fellesdesken for Amedia-avisene i 

Vestfold har når det gjeld dette arbeidet, men han var i alle fall klar på kva plussmåla handla 

om:  

«Ja, og målet er eigentleg «meir», fordi me ser at det er ein klar samanheng mellom 

plussprosent og vekst i digitale kundar. Det er jo kundar/lesarar me vil ha, og jo meir 

me plussar, jo meir aggressive me er på det, jo fortare aukar aID-brukarane, då, dei som 

brukar abonnementsnummeret sitt og mobilen sin på å finna ei pålogging på det her, og 

forblir digitale kundar. (...) Eg nemnde jo digitale abonnenter, og der har me eit klart 

mål inneværande år for dobling. Full fart og så litt til, det er i grunn det me satsar på. 

For no har me løysingane og teknologien der – og innhaldet – og då er det ingen grunn 

til å halda igjen, eigentleg.» 

Langerød sa:  «Ideelt sett skulle 1/5 saker vera MEDLEM+. Det er det me meiner etter å ha 

prata litt om det, og diskutert det, men me ser vel at me har vore på alt frå 0 til 30% sidan me 

begynte med dette her. Og me er ofte no nærare 1/10 enn 1/5». Samtidig er det jo kanskje 

heller ikkje så rart at United.no har eit lågare antal pluss-saker enn dei andre. Både på grunn 

av ein annan arbeidssituasjon – som eg har vore innom tidlegare – men òg det at ein er ein 

supportarklubb som skal rekruttera nye medlemmar, gjera folk interessert. Valen beskriv: 

«Me har det litt annleis, for eg hugsar at då me introduserte dette her, så fekk eg i 

oppgåve å laga ein sak med Bård som var formann i supportarklubben – og som 

samtidig vel var ansvarleg for å sjå på sånne brukarbetalte løysingar innanfor Schibsted. 

Og han sa at me har eit litt anna «ansvar» for å kunne spreia Manchester United til fans 
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som ikkje nødvendigvis er medlem av supportarklubben for å få dei til å bli medlem, og 

for å på ein måte få ut "den glade bodskap" om Manchester United til flest mogleg. 

Noko må me jo sjølvsagt leggja bak, men me er òg litt var på... me vil vera litt meir 

restriktive med å leggja alt  på MEDLEM+ for å seia det sånn. Altså, det kan eg aldri sjå 

for meg at me kjem til å gjera.» 

Fleire av informantane gav òg uttrykk for at dei trudde at det ofte var slik at det ikkje er 

bestemte saker som får folk til å registrera seg, men heller den totale mengden over tid. 

4.5 Plassering av pluss-saker på nettavisa 

Plussmengden kan kanskje fungera som eit signal til folk både om det er verd å registrera seg, 

men òg eit signal for dei som ikkje vil vera abonnent om at det er verd å komma der likevel. 

Dei opne fellessakene frå både Stavanger Aftenblad og Gjengangeren, altså saker som dei 

ikkje treng å leggja så mykje innsats i sjølv, har her ein fin funksjon slik at ein uansett finn 

noko som ein kan lesa – i tillegg til hendingsnytt. Det kunne difor vera interessant å høyra om 

plasseringen av saker hadde noko å seia her. 

Ifølgje Stueland tenkte dei ikkje spesifikt på å halda pluss-saker høgt oppe: «Nei, me har 

prøvd på det, men no har me jo så enormt mange pluss-saker at me eigentleg berre har funne 

ut at det blendar inn med det andre, og viss det er saker som går spesielt godt, eller som me 

meiner er spesielt viktige, så løftar me dei opp». Kollega Birkevold påpeika under intervjuet 

vårt at det nok var i overkant mange opne saker heilt øvst akkurat då, noko Stueland bekrefta 

at kunne stemma – det var venta storm i løpet av dagen, så det var nok ein vesentleg del av 

forklaringa på det sidan det gav mykje hendingsnytt som måtte plasserast høgt. Dette verka 

det uansett som dei lot gå sin gong, på grunn av mengden pluss-saker, noko som òg var 

tilfelle i Gjengangeren. I United.no handla det kanskje meir om å ikkje ha for mykje som er 

lukka, og den tankegongen var ikkje berre i redaksjonen, men kjem òg ovanfrå. «Eg hugsar 

ein gong me låg på rundt 30% i fire dagar på rad, og då fekk eg tilbakemelding frå styret om 

at no er det kanskje litt i overkant her. Då er det litt sånn at du kjem inn på sida, og så ser du 

MEDLEM+, MEDLEM+, MEDLEM+, og då vert det litt voldsomt», sa Langerød, som er 

klar på at han tenkjer ein del på dette med kva som møter lesaren vedrørande plussmengden: 

«Eg er i alle fall veldig bevisst på det når eg er på jobb, og det kan bety at viss eg 

plutseleg hadde hatt tre eigensaker – som er unike for oss, som du ikkje finn nokon 
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annan stad – så vil eg aldri leggja alle dei tre som MEDLEM+-saker. Viss eg legg inn to 

etter kvarandre, så vil eg la den eine vera MEDLEM+, og den andre lar eg kanskje vera 

open då.» 

Kollega Valen svarte «det i seg sjølv er ikkje noko mål for meg» på same spørsmål, men 

gjorde det samtidig klart at han ville ha ein bra sak på topp, og gjerne ommøblerer framsida 

ein del når han er på vakt for å halda gode saker høgt oppe. 

4.6 Brukarinnsikt 

Det er viktig å stola på instinkta sine – men for å ta kvalifiserte val må ein òg ofta stole på 

harde tal som seier noko om korleis det eigentleg går, og kva som fungerar. I dette 

underkapittelet skal det handla om kva leiinga og journalistane veit, kva som vert formidla til 

journalistane, og interessen for dette. Dette er eit tema som eg har sneia innom i fleire 

tidlegare kapittel, der informantar har blitt sitert på ting som til dømes at det er god 

betalingsvilje for fotball. Barland (2015b: 296-297) skriv at redaktørar opplever nye 

kompetansekrav til både dei og redaksjonen, og at det no er eit auka fokus på det å ha 

brukarinnsikt. Nokre stader ligg innsikten i sjølve redaksjonen, medan i mindre redaksjonar 

kan dette vera meir sentralisert, men felles for alle er at brukarinnsikten er eit grunnlag for 

korleis ein jobbar.  

«Tidligere kunne markedskunnskapen i redaksjonen være noe som var etterspurt av de 

som laget førstesidene i løssalgsavisene. Nå har dette bredt mye mer om seg, og det er 

utenkeleg for en hvilken som helst redaksjon å arbeide uten markedsbaserte 

tilbakemeldinger og systematisk innsikt om lesere og brukere. Videre er det eksempler 

på enkelte redaksjoner som har utviklet egne roller med ekspertise på brukerinnsikt, for 

å ha dette som sin egen kompetanse og ikke bare som en importert kunnskap de låner 

inn fra en annen avdeling. For redaktør betyr dette at man går sterkere inn i rollen som 

sjefen for et produkt, og hvor markedsbaserte kriterier blir en viktigere guide for 

lederskapet. (2015: 297) 

Sidan mine case var såpass ulike i størrelse, så var det naturleg å tru at det ville vera skilnader 

her på korleis brukarinnsikten vart brukt. 
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4.6.1 Leiinga og tal 

Noko av det som først slo meg då eg gjekk inn i Stavanger Aftenblad sine lokale, var alle 

skjermane med informasjon, som kunne gi ein innsikt i alt frå lesartal til kor mange som 

hadde kjøpt abonnement den dagen, og ein kunne òg finna ut korleis dei hadde blitt abonnent 

– kva slags saker er det eigentleg som får folk til å konvertera (som Stueland forklarte at er 

det dei kallar det når nokon kjem inn i betalingsløysinga deira)? Stueland sa:  

«Betalingsviljen er veldig stor på forbrukarstoff, familiestoff... Aftenposten har veldig 

mange som konverterar på Frode Thuen, som er ein familierådgivar. "Slik behandlar du 

skilsmissebarna best", "mannen min sier han ikke er glad i meg, hva skal jeg gjøre?", 

han er ein sånn klassisk samlivsekspert, eigentleg. Dei sel enormt mykje på han.» 

Konverteringsevnen til ei sak ville igjen påverka redaksjonelle val rundt plassering på 

framsida – «det er jo litt sånn at når me sel veldig godt på ein sak, sånn som me har gjort i 

dag, så held me den saken oppe, for den er tydelegvis attraktiv for folk» – og Stueland svarte 

òg bekreftande på om slikt får dei til å tenkja at dei må laga meir av slike saker. Stueland 

gjorde det òg klart at dei følgjer med «sekund for sekund» på kor stor andel av framsida deira 

som er plussa – som òg sjølvsagt var informasjon som ein kunne få der, slik at ein har 

oversikt og kan gjera noko med det om andelen ikkje er som den skal. Redaktør Helle vart òg 

spurd om det med korleis dette kan brukast i praksis, og han svarte: 

«Det er jo det som er viktig, for det er jo ikkje måte på kor mye informasjon og kor 

mykje analyse ein kan ha, men det gjeld å bruka det rett. Det som framleis er viktig, og 

som det framleis vert jobba med, er det eg kallar betalingstrakta. Altså frå ein lesar som 

kjem inn i vårt univers, som er så stort (*viser med hendene*), til dei går gjennom den 

smale trakta der dei dreg fram VISA-kortet eller bankkortet og betalar. Kva er det som 

leiar dei gjennom dette her?» 

Mette Hamre var opptekne av korleis ein jobbar med å gjera denne betalingstrakta – eller 

salstrakta som ho kallar det – mest mogleg effektiv. «Det er ei salstrakt frå dei er inne der, til 

me dreg dei inn i eit løp der me prøver å gjera det så enkelt som mogleg når det gjeld å leggja 

igjen kredittkort, når me skal tilby papirfaktura, og kva slags betalingsmåte og prispunkt me 

skal fremja, rett og slett!» sa ho, og snakka om at dei såg på korleis brukarane brukte dette for 

å kunne optimalisera denne salstrakta. Helle sa at informasjonen vart brukt til å «justera kva 



71 

 

slags saker me skal ha høgt oppe på nettsidene, kva me skal ha lågt nede, og for å kunne endre 

på bilder og titlar for å gjera dei meir lesarvenlege». 

Hjå Gjengangeren såg eg færre skjermar med informasjon, og Bårdseth var klar på at det var 

den felles nettdesken som hadde ansvaret for å samla erfaringar knytt til brukaroppførsel – 

noko som kanskje ikkje var heilt unaturleg med tanke på kor mykje dei styrte. Han hadde 

uansett tilgang til mykje info, og dei hadde ifølgje han regelmessig det han kalla «nettforum» 

der det var diskusjonar med andre Amedia-aviser i Vestfold. Han sa at han ikkje hadde «noko 

talmateriale som eg veit om» på spørsmål om han kunne sjå kva slags saker som var 

betalingsutløysande, men igjen så handlar dette mykje om at innhaldsproduksjonen vert gjort 

av Gjengangeren, og vala rundt plussing vert teke på den felles nettdesken. Fleire gonger i 

løpet av intervjuet nemnde Bårdseth ting som «det er det heilt sikkert nokon som diskuterar 

ein stad» og «det er sikkert ein eller annen fagleg diskusjon om dette ein eller annan stad, men 

den er ikkje hjå oss».  Samtidig har det etter intervjutidspunktet blitt teke grep som viser at 

Amedia er svært bevisste på tematikken. I ein sak frå Klassekampen kjem det fram korleis 

Amedia-journalistane får kontinuerleg beskjed om til dømes kva slags saker som utløyser sal 

av abonnement (Brække 2017). 

Hjå United.no vart det annleis sidan dei ikkje hadde eit fysisk redaksjonslokale dei jobba frå, 

og det er ein mindre redaksjon der eigaren spelar ein mindre rolle i den daglege drifta enn hjå 

Gjengangeren. Langerød gav eit klart «nei» på spørsmål om han hadde tilgang til info om kva 

slags saker som er betalingsutløysande. Han snakka vidare om at dei hadde prøvd med nokre 

program for å finna ut kvar folk klikkar – korleis lesarane navigerar – når dei er inne på 

United.no. I tillegg til dette vart Google Analytics brukt for å finna ut ting knytt til lesartal. 

Langerød var klar på at dette var eit område der United.no og Supportarklubben hadde eit 

stort forbetringspotensiale:  

«Dei greiene der er så viktige, og der er me på barnehagenivå til samanlikning [med 

Schibsted]. Me er berre på dei heilt enklaste tinga, og så er det nesten sånn at me 

plukkar opp kunnskapen frå styreleiar som jobbar med dette her, eller les ei bok for den 

saks skuld, eller er på ei kurs i Fagpressen. Våre målegreier er altfor dårlege. Eller, me 

er ikkje gode nok til å bruka det. For dette er jo ei viktig greie, så me burde eigentleg 

visst endå meir om korleis folk klikkar. Og det handlar ikkje nødvendigvis berre om 

MEDLEM+, men MEDLEM+ er ein viktig del av det fordi det gir medlemmer, og 

medlemmer betyr mykje for oss, fordi det då gir innsikter på sikt, og det er ei 
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mailadresse som me kan senda ting til, me kan kontakta folk... Du veit jo kor viktig 

adresselister og medlemslister kan vera.» 

Det å få folk inn i systemet vert trekt fram av andre òg. Bårdseth snakka om det å få folk inn i 

systemet som aID-brukarar – innloggingssystemet til Amedia: 

«Me ser at det er ein klar samanheng mellom plussprosent og vekst i digitale kundar. 

Og det er jo kundar skråstrek lesarar me vil ha, og jo meir me plussar, jo meir 

aggressive me er på det, jo fortare aukar veksten i aID-brukarar, dei som brukar 

abonnementsnummeret sitt og mobilen sin på å finna ein pålogging på det her, og forblir 

digitale kundar. Det vil jo etter kvart vera ein digital ekvivalent akkurat som 

abonnementsboka er det, så vil jo då kunderegisteret med aID-brukarar vera noko som 

me... altså, det er jo dei me sel til, ikkje sant?» 

Om me går tilbake til McManus frå teorikapittelet, så trakk han fram fleire ulike marknadar 

som ein opererar på. Ovanfor snakka Bårdseth om lesarane som dei ein sel eit produkt til, men 

som det stod i teorien er jo då òg desse brukarane nokon ein kan «selja vidare». I tillegg til 

dette er det å få dei inn i systemet sitt svært viktig for å få folk til å bli abonnentar. Ein kan 

ofte sjå kampanjar der det kostar éi krone å registrera seg for ein månad – Stavanger 

Aftenblad hadde ein slik kampanje medan eg var der, til dømes – og det er openbart ikkje 

noko som vert gjort for å vera snille og greie. Hamre hadde konkrete tal som viste til kor 

viktig det var for dei å få folk inn i systemet. «Når dei først har lagt igjen kredittkortet sitt der, 

så aukar konverteringa med 95%. Så neste gong dei er inne, så er det mykje enklare for dei» 

sa ho, og Stueland snakka òg om dette:  

«No køyre me for eksempel ein kampanje med éi krone for ein månad, og det betyr jo at 

om ein månad så er det jo mange av dei som forsvinner, men målet vårt... då har me dei 

i databasen vår, og me kan ringa til dei og seia «heihei, har du lyst til å bli abonnent 

igjen?». Altså, me har kontaktinfo og sånt. Ein kjenner jo det frå Netflix og Spotify at 

du får veldig gode introduksjonstilbod, og så blir ein jo fort berre verande. Mikrobeløp 

trekkjer, så... ja, det er jo litt den modellen me prøver.» 

Det er altså to sider av dette: for det første vert det reint praktisk enklare for lesarane å 

konvertera til å bli abonnent når dei allereie har vore det, og for det andre får ein 

moglegheiten til å kontakta lesarane når dei har lagt igjen kontaktinformasjon. Resultatet, slik 

ståa var på dette tidspunktet, var altså auka konvertering på 95%. Dette får praktiske 
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konsekvensar ved at ein vel å ha slike kampanjar sidan det kan fungera, og i tillegg kan det 

gjera at potensielt svært potensielle saker vert plussa nettopp for at dei skal dra nytte av denne 

konverteringseffekten. Då eg var der var det akkurat i startfasen av publiseringa av 

«Glassjenta»-saken, og då kunne dei starta med den gratis, og byggja opp interesse, og så få 

dei inn i «betalingsuniverset sitt» (som var eit begrep Helle brukte) ved at resten var plussa, 

og med det få mange inn i databasen. 

4.6.2 Journalistar og tal 

Ein ting er om dei som sit på desken har mykje informasjon tilgjengeleg som kan brukast i 

forbindelse med ulike val dei tek, ein annan er kva journalistane veit.  Dei har òg tilgang på 

fleire av dei same verktøya som leiarane for å kunne sjå ulik statistikk, men ingen av 

informantane mine (av dei som ikkje var ein del av leiinga) gav uttrykk for nokon voldsom 

interesse for dette – det handla om produksjon, og så lot dei resten vera opp til andre. På 

spørsmål om tilgang til lesartal, sa til dømes Bjarte Valen følgjande: «Der veit eg ikkje korleis 

systemet fungerar, men eg trur rett og slett at Dag har alle dei verktøya han treng». 

Journalistane vart likevel eksponert for det på andre måtar. Hjå nettopp United.no vart ulike 

tal gjerne lagt fram på redaksjonsmøta, og lesartalstatistikk vart innimellom nemnd i mailar 

frå Langerød – men sjeldnare enn før. Akkurat dei mailane – som tidlegare kom nærast dagleg 

– fungerte dårlegare enn tidlegare som intern inspirasjon når lesartala gjekk nedover 

samanlikna med tidlegare år. 

Brænne Larssen nemnde heller ingenting om rapportar om kva slags saker som fører til 

konvertering – noko som kanskje ikkje var så rart med tanke på at mykje av den kunnskapen 

låg hjå fellesdesken – men sa at ein i det siste hadde hatt moglegheit til å få nokre daglege 

kortfatta rapportar som tidlegare kun hadde gått til nyheitsredaktøren. Dette var noko ho 

trudde at ikkje gjekk ut til alle journalistane, men som ho fekk fordi ho ba om det sidan ho 

hadde meir interesse for nett. Ein del slik informasjon kan ein jo gjerne finna på sider som 

Google Analytics, og eg lurte på om det ikkje var noko slikt journalistane kunne sjå på, og ho 

meinte at interessen for det ikkje var all verda blant dei fleste. «I Gjengangeren har kvar av 

oss så mange oppdrag kvar dag at det å ha tid til sånt – å gå inn for å følgja med på korleis 

ting går – sorry, det kjem i andre rekkje. Eller tredje eller fjerde». 

Hjå Stavanger Aftenblad var det som nemnd ei rekkje skjermar med informasjon. Det betyr 

ikkje at det er alle som står og ser på. «Eg gjer omtrent aldri det», sa Birkevold, som sa at han 
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var så uinteressert at han knapt hadde sett på dei skjermane i det heile teke. Ifølgje Stueland 

var det uansett mange som gjorde det, og eg kunne sjølv merka at det var fleire av 

journalistane som verka nokså interessert i kva dei viste – men samtidig var kanskje litt av 

forklaringa at «Glassjenta»-saken som dei hadde jobba så mykje med gjorde at tala skilte seg 

ut frå vanlege dagar. Hamre sa at «me ser jo òg at journalistane vert meir og meir opptekne av 

det – det blir viktigare og viktigare for dei», så noko var det nok uansett i det Stueland sa. At 

Birkevold ikkje såg så mykje på skjermane, betyr ikkje at han går glipp av all informasjonen. 

Han svarte bekreftande på om dei får slik informasjon på mail, og han sa i tillegg:  

«Det som no er blitt ein del av morgonrutinen, er at Calle [Carl Gunnar Gundersen, 

nyheitsredaktør] viser ein oversikt over kva slags saker som har selt, og då tenkjer me 

på kva slags saker som har utløyst sal av abonnement. Og då har me jo sett at allereie 

før Glassjenta kjem no i morgon, så har den selt meir enn dobbelt så mange abonnement 

som den nest beste.» 

På spørsmål om den informasjonen vert brukt aktivt på nokon måte, svarte Birkevold 

følgjande:  

«Eg har mest inntrykk av at det berre blir gitt beskjed om. Det er veldig få redaksjonelle 

leiarar som er villige til å seia at «dei sakene sel, lag berre sånne saker». Det er meir 

sånn at dette skal bli ei erkjenning etter kvart om kva det er som fungerar, og kva det er 

som ikkje fungerar når det gjeld sal. Eg har enno ikkje registrert at nokon har sagt at 

dette skal bestemma kva slags saker me skriv. Det er meir sånn at me registrerar at sånn 

er det.» 

Stueland var tydeleg på at informasjon knytt til abonnement på dette tidspunktet vart mykje 

meir snakka om enn lesartal. «Fram til haust, så sendte eg ut mail kvar morgon: Gårsdagens 

mest leste saker, mest delt i sosiale saker og sånn, medan no er me mest opptekne av andre 

ting» sa ho, og at ein er opptekne av at det skal påverka måten folk i redaksjonen tenkjer på. I 

Klassekampen sin sak om Amedia kjem det fram kor styrt journalistikken kan bli av denne 

brukarinnsikten. Jostein Larsen Østring, direktør for innhaldsutvikling i Amedia, uttalte 

følgjande: «Når vi får presentert hver dag hvor mye enkeltsaker blir lest og hvor mye de 

selger, så har du selvsagt helt rett i at det blir naturlig å styre ressursene etter disse resultatene. 

Noen kutter mest i de områdene som gir minst uttelling, som kulturdekningen» (Brække 

2017). 
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5 Nettavisene i endring 

Som det kom fram ovanfor, så vert det journalistiske produktet prega av brukarinnsikten ein 

har, og kanskje skjer det andre endringar òg? Endringane i bransjen skjer fort, og spørsmålet 

er om dette går ut over journalistisk praksis. I dette kapittelet vert informantane sine tankar 

om både dette og framtida presentert. 

5.1 Jobbar ein annleis med ein pluss-sak? 

Journalistar veit tidleg i skriveprosessen om det er ein pluss-sak, som det kom fram tidlegare i 

oppgåva, og då er det lett å tenkja seg at det kan påverka journalisten i arbeidet på ein eller 

annan måte. Under arbeidet med å laga spørsmål til intervjuguidane mine, brukte eg som 

nemnd i metodekapittelet eigne erfaringar frå jobbing i ein redaksjon som plussar nokre av 

sakene. Då eg spurde journalistane om dei jobba annleis med pluss-saker, og leiarane om dei 

trudde journalistane gjorde det, så var det basert på at eg hadde følt det litt sjølv under 

arbeidet med slike saker – eg følte at det var ekstra viktig at saken var god slik at det 

rettferdiggjorde plussinga. Dette sjølv om det var saker som openbart passa inn i det 

redaksjonen såg på som pluss-saker, og som i alle fall internt ikkje trengde å rettferdiggjerast 

på den måten.   

Leiarane hadde liten tru på at journalistane jobba annleis med det. «Nei, det trur eigentleg 

ikkje, for ein er så van med å skriva for ei betalavis at det trur eg faktisk ikkje endrar nokon 

ting» sa Stueland, og Bårdseth svarte «det trur eg ikkje. Nei, heilt oppriktig ikkje» på same 

spørsmål – og grunngav det med at jobben ikkje var så annleis enn før. Det at ein er van med 

å skriva saker for papiravisa vert altså brukt som eit argument mot slik tankegong. 

Journalistane følgjer opp: «Nei, eg føler ikkje at det er noko annleis i det heile tatt. (...) Du 

prøver å gjera ein så god jobb som mogleg uansett.» svarte Birkevold, og Brænne Larssen 

argumenterte heilt likt.  

Hjå United.no var svara litt annleis. Valen meinte at han jobba «litt» annleis med pluss-saker, 

og forklarte det med at han gjorde seg litt meir flid med formuleringane, og oftare inkluderte 

anekdotar og historiske referansar i teksten. Langerød starta sin respons med å seia at det 

eigentleg ikkje er nokon skilnad for hans del, og at ein stort sett har god nok tid til å kunne 

gjera enkle klyppsaker nokså avanserte, men kom fram til at vår eigne unike saker vert meir 
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gjennomarbeida: «Kanskje eg har litt meir fokus på at her kan eg få inn nokre tabellar, og 

gjera litt meir ekstra ut av det, i staden for at det berre er ein tekst, ei lenkje til ein relatert sak 

og eit bilde inne i saken». Likevel poengterte han at ein stort sett har tid nok til å kunne gjera 

liknande ting med klyppsaker òg. 

Eg spurde òg om det var nokon skilnad i innsalet av pluss-saker, om dei vart seld inn annleis 

til lesaren gjennom sosiale medier og overskrift/ingress, men det var ingen som peika på 

nokre store skilnadar der. «Eg opplever ikkje at innsalet er annleis om det er pluss eller ikkje. 

Det trur eg at eg kan seia er heilt likt» sa til dømes Bårdseth. Samtidig var Stueland klar på at 

ein måtte jobba litt med innsalet av pluss-sakene, men at det handla meir om at dei måtte vera 

annleis enn på papir heller enn som ein skilnad mellom opne og lukka saker – overskrifter 

som triggar «i staden for ein sånn underfundig tittel», og ho brukte «Mannen med 

gullbuksene» som eit døme på ein tittel dei hadde brukt som kunne fungera i magasinet deira, 

men der dei heller trakk ut eit sitat frå intervjuet som dei kunne bruka på nett. 

5.2 Har dei forandra seg? 

Ein naturleg konsekvens av mykje av det som har stått i denne oppgåva, er at det kan bli 

endringar i redaksjonell praksis av det. Nettavisene vert annleis enn om dei ikkje hadde hatt 

nokon form for plussing – utanom sjølve plussinga i seg sjølv – og dette var òg noko eg måtte 

spørja om for å finna ut korleis dei såg på det sjølv.  

Stueland kom ikkje umiddelbart med eit klart «ja» på om nettsida hadde forandra seg noko, 

ho var usikker på korleis det i så fall hadde vore, men ho svarte «ja, det gjer me jo» då eg 

spurde om dei bevisst eller ubevisst tenkjer at dei må laga fleire saker av den typen som dei 

ser får folk til å konvertera – men at det handla meir om at lesarinteresse enn om økonomi. Ho 

var veldig klar på at dei har eit oppdrag dei skal utføra, som ikkje skal handla om Aftenbladet 

sin økonomi, og at det ville svekkja utføringa av samfunnsoppdraget om fokuset i redaksjonen 

heller var på å laga saker som får folk til å registrera seg. Om journalistikkproduksjonen ikkje 

hadde forandra seg så mykje – noko som gav ein viss meining sidan dei typiske pluss-sakene 

uansett har blitt produsert tidlegare òg, sidan ein har hatt papiravisa og eit magasin det passar 

inn i – så var det uansett liten tvil om at Aftenbladet.no no var annleis enn før innføringa, rett 

og slett fordi plussinga gjorde at dei kunne putta meir innhald der utan at det var eit 

veldedigheitsprosjekt. Stueland bekrefta at dei før heldt tilbake ein del frå nettavisa: 
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«Magasinstoffet vårt har me ikkje vore spesielt gode på å publisera digitalt. (...) Det var stoff 

me ikkje publiserte på nett, fordi me følte nok at me gav det vekk, men no med 

betalingsløysing så går alt på nett». Ho forklarte i tillegg at dei nettopp hadde begynt å senda 

A-magasinet (Aftenposten sitt fredagsmagasin) ut i si eiga fredagsavis no, i samarbeid med 

Aftenposten, og at ein del av featuresakene derifrå òg hamna på Aftenbladet.no. 

Bårdseth svarte umiddelbart ja på spørsmålet om nettavisa Gjengangeren.no hadde endra seg 

noko som følgje av plussinga. «Ja, den har jo det. Når me lanserar ei betalingsteneste, så 

aukar jo bevisstheita på at lesaren skal oppleva at dei får valuta for pengane. Så det er eit 

ubetinga «ja» på det spørsmålet» var svaret. Han forklarte vidare at det var ei stor endring i 

måten ein brukte nettavisa på. 

«Ja. Me publiserar ting på nettsida etter at me begynte å plussa som me ikkje gjorde så 

mykje av før. (...) Det har absolutt forandra korleis me brukar nettsida for å publisera 

stoffet vårt. Før me begynte å plussa, så var det meir som ein sånn nyheitsbulletin. 

Hendingar, les meir i papiravisa.» 

Det var ei stor endring i både mengde og type innhald, og han var klar på at dei heldt igjen 

stoff: «Før me begynte å plussa, var me nok meir opptekne av at det skulle vera ein stad der 

me heldt igjen. Den fulle nyheitsproduksjonen var i papiravisa». Han snakka òg om at ein 

auka ressursbruk på nettavisa hadde mykje å seia her. 

Hjå United.no meinte Langerød at United.no ikkje hadde blitt noko betre på det året ein hadde 

hatt MEDLEM+ – men at det handla om heilt andre ting enn brukarbetalinga, men om 

situasjonen knytt til antal vakter og personell – altså ressursutfordringa som gjorde at ein 

gjekk for denne løysinga. Fokuset på eigenproduksjon påverka lite, meinte han – «eg trur 

framleis at eg utan MEDLEM+ ville tenkt på same måte, så eg føler ikkje sånn sett at 

MEDLEM+ har hatt så mykje å seia for akkurat produksjonen». Samtidig, som nemnd 

tidlegare, så var United.no heilt avhengige av at brukarbetalinga skulle fungera, og viss ikkje 

«så ville det blitt ei heilt annleis nettside. Det hadde døydd som nyheitsside». Den gradvis 

betra ressurssituasjon som følgje av dei nye medlemmene som plussinga gav, bidrog blant 

anna til at ein kunne ta seg råd til å kjøpa seg tilgang til tal frå statistikkleverandøren OPTA, 

noko som gir United.no 150-200 av det Langerød meiner er gode og unike saker – typiske 

MEDLEM+-saker, altså – i året.  
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I tillegg til det, er det mykje av det same som hjå Stavanger Aftenblad og Gjengangeren: 

tekstar frå andre plattformar kan heva nettstaden. Omfanget er ikkje like stort som hjå dei – 

sidan det er snakk om eit blad som kjem ut åtte gonger i løpet av ein sesong, og ikkje er ei 

avis som kjem ut kvar dag – men prinsippet vert det same. Saker som ein før har heldt unna 

nettet fordi det ville fått folk til å vurdera om det var noko poeng i å vera medlem, kan ein no 

publisera i plussa versjon på United.no. Langerød forklarte at viss ein brukte ti saker frå 

bladet på United.no, så ville det vore «kanskje dei ti beste sakene våre» i ein periode på litt 

over ein månad, «og så kan me bruka dei, få dei ut, visa dei fram til folk». Dette var noko ein 

ikkje hadde begynt å gjera det i det omfanget på det tidspunktet, men det var ein plan om 

korleis ein kunne utnytta den gode journalistikken som vart produsert til medlemsbladet på 

ein betre måte. Det er vanskeleg å sjå korleis slike grep ikkje forandrar United.no til det betre. 

Kollega Valen var heilt overbevist om at innføringa av brukarbetaling kan gjera United.no til 

ei betre side. «Eg føler at det kvilar eit litt større ansvar, litt større press, for å produsera litt 

meir djubdestoff. Litt meir tunge saker» forklarte han, og svaret var «ja, definitivt. Det bør 

gjera det» då han fekk spørsmål om dette auka fokuset på eigenproduksjon kunne gjera 

United.no til ei betre side. Han var òg klar på at det å bruka saker frå medlemsbladet var noko 

ein burde fokusera meir på: 

«Me kan bli endå flinkare til å ta saker frå bladet og leggja det ut. Og det eg har 

inntrykk av, er at det er veldig mange som... altså, eg hugser at to år etter eg gjorde den 

saken med den speidaren som oppdaga Rooney, så vart det lagt ut på nett, og traff ei 

heilt ny lesargruppe som ikkje hadde sett saken i bladet i det heile tatt.» 

Det eksempelet kunne eg hugsa sjølv òg, sidan eg koste meg med saken på United.no sjølv 

om eg allereie hadde lest den i medlemsbladet – ein har mykje tidlaust stoff i medlemsbladet 

som slik kunne brukast fleire gonger, slik Langerød òg beskreiv at ein kunne ta fram igjen 

djubdesaker om spelarar som vart spesielt relevante etter til dømes ein god prestasjon. I 

tillegg til dette kunne eit generelt fokus på å laga unike saker – og eit slikt fokus er jo ein 

naturleg konsekvens av innføringa av brukarbetaling, slik blant anna kapittel 4.3 fortel – bidra 

til at ein fekk meir unikt stoff heller enn klyppstoff frå andre. Langerød gjorde det klart at ein 

ikkje skulle nå måla om fleire pluss-saker ved å berre ta ein annan sak (som ikkje 

nødvendigvis passar kriteriene) og gjera den til ein MEDLEM+-sak. «Du skal ikkje berre ta 

ein sak og gjera den til MEDLEM+ fordi du skal nå eit mål. Den må vera unik». Valen sa òg 
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at beskjedane som kom om at ein burde ha fleire pluss-saker, var «ei oppfordring til å prøva å 

laga saker som er typisk pluss-saker».  

Alle meinte – i alle fall når dei fekk tenkt seg litt om – at brukarbetalinga kan ha ein positiv 

effekt på deira nettavis. Dette hovudsakleg gjennom mindre redsel for å putta artiklane sine på 

nettet, sidan ein no kunne la det vera berre for abonnentar der òg. Totalproduksjonen verka 

det som om dei fleste meinte ville vera ganske lik, at fokuset ikkje vart meir på djubde og 

unike saker sidan ein uansett produserte slik for andre plattformar tidlegare òg, sjølv om det 

ikkje hamna på nett. Unntaket her er Valen, som følte litt meir ansvar for å produsera 

djubdestoff under United.no-vakter etter innføringa av brukarbetalinga. 

5.3 Eit blikk mot framtida 

Mot slutten av intervjua vart det naturleg å sjå litt meir framover i tid, så informantane vart 

spurd om korleis dei såg for seg at høvesvis Aftenbladet.no, Gjengangeren.no og United.no er 

om fem eller ti år.  

Stueland trudde på tettare integrasjon med dei andre Schibsted-avisene. «Eg trur nok at me 

kjem til å ha eit mykje tettare integrasjon med dei andre Schibsted-avisene, at me kjem til å 

utveksla meir stoff, og at dei vil bli meir synleg hjå oss. (...) Det er berre ein antakelse, men 

me går nok i den retninga.» sa ho, og ho trudde òg at det ville bli slik at ein som kunde kan 

velja litt meir kva ein vil ha i abonnementet, ved at ein får fleire aviser i eitt abonnement: 

«Det kjem nok òg. At eg vil ha Aftenbladet og Bergens Tidende-tilgang, til dømes, altså at du 

kan plukka litt meir kva du vil ha». Helle nemnde mikrobetaling, dagspass og liknande som 

moglege supplement, men at slikt ikkje ville redda deira eksistens. Han nemnde òg 

fellesabonnement, men generelt meinte han det var vanskeleg å spå framtida sidan berre fem 

år i mediebransjen er lang tid: 

«Eg trur det er mykje som vil vera annleis. Det er så mykje som vil vera annleis at eg 

nesten ikkje tør å tenkja tanken, men det kan vera at me har andre betalingsmodellar 

tilgjengeleg enn brukerbetaling. Det kan òg vera at det er fleire typar fellesabonnement 

med mikrobetaling og sånne ting, og det er mange som etterspør akkurat det. Men det er 

likevel ganske få samanlikna med kor mange som faktisk vil ha eitt abonnement på si 

regionavis. Så eg er ikkje så sikker. Men at det blir justeringar både i dei modellane me 

har, og inntektsmodellane våre og forretningsmodellen vår... det er heilt sikkert at det 
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ville være annleis enn i dag. Men fem år er så utrolig lenge i den betafasen mediene er i 

no, at det er nesten umogleg å seia noko om.» 

I eit seinare intervju med Journalisten.no fortalte Helle at dei inntil vidare hadde avslutta ein 

test av mikrobetaling, og han presiserte spesielt at «det er en grunn til at Netflix og Spotify 

ikke har mikrobetaling» (Slydal Johansen 2016), og gjorde det igjen klart at dette ikkje er 

noko som vil redda mediebransjen sjølv om det er eit OK tilbod å gi. 

«Utviklinga framover er jo ingen vits i å spå, eg trur ikkje me har nokon spåmenn igjen i vår 

bransje, det er farleg sport» sa Bårdseth, men drista seg til å seia litt likevel:  

«Eg trur me framleis lagar papiravis. Så vil det vera naivt å tru at papiropplaget vil stiga 

til nye høgder, for utviklingen vert styrt nedanfrå av folk som tek i bruk ny teknologi. 

Det einaste sikre eg kan seia er at Gjengangeren om fem år framleis fortel historiar om 

Horten, og publiserar på dei flater og i dei kanalar som vårt publikum benyttar. Kanskje 

me ikkje har sett den teknologien som kjem til å bli leiande om fem år – me må ta ein 

del atterhald her! Kanskje Facebook er nedlagt – ja, ikkje le!» 

Brænne Larssen hadde ikkje same tru som Bårdseth på papiravisa, og ho verka heller ikkje 

trygg på at dei ville behalda redaksjonen i noverande form:  

«Om fem år så trur eg ikkje at me har noko papiravis. Eg håpar me har ein 

lokalredaksjon, og at me beheld namnet vårt, for det betyr mykje for vårt lokalsamfunn. 

Gjengangeren er viktig for folk som bur i Horten, Tønsbergs Blad kan ikkje erstatta det 

me er, og det me har av kunnskap om forholda her.»  

Ho trudde i tillegg at nedbemanninga ville halda fram ved nedlegging av papiravis, og meinte 

generelt at ein ikkje kunne ha meir nedbemanning no:  

«Viss me skal klara framtida, så kan dei i alle fall ikkje nedbemanna meir no. Det vert ei 

umuleg oppgåve å førebu seg på framtida, for me er inne i ei brytningstid der me må 

læra oss å vera journalistar på ein heilt ny måte. Då er det avgjerande at me i alle fall er 

nok menneske til å læra det.» 

Langerød trur det vil bli eit meir digitalt fokus i MUSCS. «Eg trur det vil bli berre endå meir 

digital satsing, men det er det ikkje teke noko avgjersle på» sa han, og meinte at United.no 
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kom til å spela ei stadig viktigare rolle i Supportarklubben – og då handlar det sjølvsagt om 

ressursfordeling.  

Konsekvensen av denne tenkjinga er ifølgje Langerød at det kan bli færre medlemsblad i året 

og «fleire ting digitalt». Langerød snakka om ein kostnad på 300 000-350 000 for å produsera 

eitt enkelt blad, «og du kan jo tenkja deg at viss du hadde teke vekk to utgåver, så hadde du 

hatt seks- eller sjuhundretusen kroner mer å bruke på andre ting». Dette er ikkje ein 

tankegong ein er aleine om i United.no. Journalisten.no skreiv nyleg om at Halden 

Arbeiderblad og Fremover hadde kutta frekvensen frå seks til fire dagar, og at ein var godt 

fornøgde med korleis det hadde gått. Det har ført til nokre sterke reaksjonar, og oppseiingar 

av abonnement, men antalet digitale abonnement auka, og annonsørane skal ha vore fornøgde, 

så alt i alt vert omlegginga sett på som ein suksess i begge avisene, og det kan komma i fleire 

aviser, vert Kristine Austgulen, prosjektleiar for strategi og forretningsutvikling i Amedia, 

sitert på: 

«Frekvensendring er noe alle i markedet vurderer. Både i Amedia og i andre 

mediekonsern. Framover forventer vi at flere aviser kommer til å gjennomføre 

frekvensendringer, men når det vil skje og hos hvem kan vi ikke si noe om siden dette 

er lokale prosesser, basert på lokale forhold og posisjoner.» (Huseby Jensen 2011b) 

Når «breaking news» er det som skjer på nettstaden, så vert fokuset på det endå mindre enn 

tidlegare i papiravisa. Utviklinga på nett gjer altså at slike reduksjonar i utgåver på papir vert 

meir naturlege enn tidlegare. 
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6 Oppsummering og diskusjon 

Målet med oppgåva har vore å få innsikt i nokre ulike redaksjonar, og det tykkjer eg at 

oppgåva reflekterar. Tre redaksjonar har blitt undersøkt, og det var tre redaksjonar som gjorde 

ting på ulike måtar, hadde ulikt eigarskap, hadde ulik intern digital kompetanse, var ulikt 

plassert geografisk og som er ulike i størrelse. Dette gjorde at svara frå informantane på dei 

ulike spørsmåla innimellom vart ganske ulike, men samtidig var det klare likskapar òg, noko 

som sjølvsagt er vel så interessant. Brukarbetalinga verkar å vera kommen for å bli, noko som 

gjer at det har vore ei tydeleg endring i korleis mediehusa opererar i marknaden. Om ein 

brukar McManus sin modell med fire marknadar som journalistikken opererar i, så kan me 

seia at det har vore ei dreiing frå fokus på annonsørmarknaden til eit fokus på 

konsument/publikumsmarknaden, sidan ein i stadig større grad satsar på betalande brukarar 

heller enn annonseinntekter. 

Denne satsinga på betalande brukarar er ikkje eit tilfeldig innfall: det handlar om fallande 

annonseinntekter og utfordrande økonomiske situasjonar i dei ulike mediehusa. Både 

Stavanger Aftenblad og Gjengangeren hadde vore gjennom nedbemanning, noko som 

sjølvsagt er ei belasting i ein redaksjon, og som det òg er naturleg å tenkja seg at påverkar det 

journalistiske produktet (Langerød var til dømes klar på at han meinte at ressurssituasjonen 

det siste året før intervjuet hadde hatt ein negativ innverknad på sida sin kvalitet). I United.no-

redaksjonen var det òg økonomiske utfordringar som leia fram mot brukarbetalingsløysinga. 

Langerød brukte meir dramatiske ord enn både Stueland, Helle og Bårdseth, då han snakka 

om at United.no kunne døydd som nyheitsside viss ikkje MEDLEM+ som løysing hadde 

fungert. Ein har blitt vande med kutt i mediebransjen dei siste åra, og brukarbetalinga kom 

altså som eit mogleg svar på utfordringane, som ein håpar at kan hjelpa i nær og fjern framtid. 

Med profesjonaliseringa på eigarsida, og med mediekonsern som tek meir aktiv styring, så var 

det ikkje akkurat var dei store overraskingane som dukka opp då informantane vart spurd om 

denne prosessen. Det hadde vore ei stor overrasking om det i ein av intervjua plutseleg kom 

fram at det var noko ein hadde funne ut i redaksjonen. Samtidig var det vesentlege skilnadar 

mellom casane her. Både Schibsted-eigde Stavanger Aftenblad og Amedia-eigde 

Gjengangeren gjorde det klart at det var ein idé og beslutning frå mediekonsernet, men hjå 

Aftenbladet var det langt meir kompetanse på dette plassert i redaksjonen. Dei var opptekne 

av å presisera at dette var eit Stavanger-prosjekt som vart leia lokalt. Stueland forklarte at dei 
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fekk dei tekniske løysingane frå Schibsted, men at opplegget elles var 100% lokalt tilpassa. På 

den måten kunne dei utforma modellen sin slik dei ønskja, og tilpassa den lokale 

konkurransesituasjonen. For å underbyggja dette er det verd å hugsa på at Fædrelandsvennen 

– som den Schibsted-regionavisa som var tidlegare ute med dette enn Aftenbladet – gjekk for 

ein langt hardare mur. Det var altså ikkje ei lik fellesordning som vart rulla ut frå konsernet si 

side, sjølv om grunnstrategien og dei tekniske løysingane kom derifrå. Hjå Gjengangeren var 

òg strategien om å innføra brukarbetaling frå konsernet, men der var dei mindre involvert. Hjå 

United.no kom idéen frå styret i Supportarklubben, der styreleiaren var den som sat med mest 

fagleg kompetanse knytt til betalingsmodellar for nettaviser. Strategiane og måla der har blitt 

til i samarbeid mellom redaktør og styre, men det kom altså i utgangspunktet frå styret, og dei 

vann gjennom på det på grunn av situasjonen ein var i. Langerød gjorde det klart at det var 

liten teknisk kompetanse i styret, så der måtte ein forhalda seg til eit eksternt byrå. 

Det må påpeikast at skilnaden mellom Stavanger Aftenblad og Gjengangeren på ingen måte 

treng å ha med eigarskap å gjera. Eg har ikkje noko grunnlag for å trekkja ein konklusjon av 

typen «Amedia er meir konsernstyrt, medan Schibsted gjer meir lokalt» i datamaterialet mitt. 

Aftenbladet er ei regionavis, og har ein heilt annan opplagsstørrelse enn Gjengangeren 

gjennom sitt store nedslagsfelt, og det kan godt vera at funna ville vore noko tilsvarande om 

det var Schibsted som eigde Gjengangeren, og Amedia som eigde Stavanger Aftenblad.  

Det var lite misnøye å spora mot innføringa av brukarbetaling – i det store og det heile var 

informantane mine einige i at det var ei fornuftig løysing. Både Stueland og Langerød 

nemnde at var vande med å målast på lesartal, og Langerød var klar på at han ikkje likte at 

sidevisningane gjekk ned etter innføringa, men hjå samtlege var konklusjonen at dette var eit 

forståeleg tiltak, og det vart ikkje meldt om store kranglar om brukarbetalinga. Det meste av 

diskusjonen og ueinigheiten hadde handla meir om tekniske utfordringar som var 

frustrerande, altså ting som går seg til etter kvart, samt om enkeltsaker som journalistar ville 

ha ut til flest mogleg. Slike diskusjonar hadde funne stad i samtlege av redaksjonane eg 

undersøkte. I tillegg til dette, kom det fram då eg var hjå Gjengangeren at det var ein del 

frustrasjon over at ein ikkje var «herre i sitt eige hus». Sjølv om Brænne Larssen hadde full 

forståelse for at ein må ta seg betalt for innhaldet, så snakka ho òg om at det var tredd ned 

over hovuda deira frå konsernet, og at det vart innført mot deira vilje. Kanskje kan ein trekkja 

ein konklusjon – eller i det minste utvikla ein hypotese – om at tydeleg lokal involvering, der 

ting skjer innomhus – er med på å motverka indre motstand. Dette er sjølvsagt enklast å 
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gjennomføra når ein har høg grad av digital kompetanse i redaksjonen, og her skil Stavanger 

Aftenblad seg frå dei andre casane. 

Alle hadde opplevd misnøye med ordninga utanfrå, men samtidig hadde ikkje omfanget av 

det vore så stort at det gjekk med så mykje tid på å handtera det. I tillegg verka det å vera 

færre som klaga på intervjutidspunktet enn det hadde vore tidlegare – utan at ein kan vita om 

det skuldast at klagarane har begynt å besøka andre nyheitskjelder, eller om det heller handla 

om ei endring i lesarane sin betalingsvilje. Det er jo gjerne dei som er mest misfornøgde som 

ropar høgast. Omfanget var uansett ikkje så stort, og Stueland sa òg eksplisitt at det hadde 

vore mykje mindre negative reaksjonar frå lesarane enn forventa. Det er grunn til å tru at 

mangelen på lesarfrustrasjon til ein viss grad har med at store delar av målgruppa allereie har 

abonnement, eller i United.no sitt tilfelle er medlemmer, men samtidig er det òg klart at ein 

kan vera påpasselege for å ikkje irritera lesarane meir enn nødvendig. Det vert difor til dømes 

tydeleg merka på pluss-saker i sosiale medier at det er nettopp det – pluss-saker, og ein jobbar 

hardt for å unngå tekniske problem – for det vart trekt fram av samtlege som noko av det som 

frustrerar lesarane mest, og ein har hadde i alle redaksjonane hatt problemet med at folk må 

logga inn oftare enn intensjonen eigentleg er – noko som i større grad gjer det heile til eit 

irritasjonsmoment enn viss det føregår smertefritt. Ein er òg påpasselege med at ein ikkje vil 

irritera lesarane meir enn nødvendig med å ha for mykje plussa, men samtidig ønskjer ein at 

dei som betalar for eit abonnement eller medlemskap faktisk skal få noko igjen for at dei er 

det. Som Stueland vart sitert på:  

«Ein er oppteken av at sakene skal nå ut til mange, men så er ein jo opptatt av at ein skal 

laga journalistikk som folk er villige til å betala for. Så me står litt sånn i spagaten på 

alle ting, og så må ein berre velja kva slags hest ein vil sala på og ri, og der har me vald 

at det er abonnentane våre.» 

Når ein vel å prioritera abonnentane, så vil ein ikkje ha ein så låg plussprosent at dei finn ut at 

dei ikkje får valuta for pengane. Når ein vil unngå å provosera, så handlar det mykje om at ein 

ikkje vil at lesarane skal gå til konkurrentar. Ingen av dei eg intervjua gav uttrykk for at dei 

var spesielt redde for konkurransen frå lokale konkurrentar av det tradisjonelle slaget, men 

«folket» vart nemnd som ein konkurrent hjå Gjengangeren. Gjennom sosiale medier kan ein 

få med seg mykje av kva som føregår, og både politikarar, kulturarrangørar, bedrifter og alle 

andre har no nye plattformar dei kan gjera seg synlege på, og nå folket på. I tillegg nemnde 

Brænne Larssen NRK sitt konkurransefortrinn som «gratisleverandør» av nyheiter som ei 
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utfordring, medan både Stueland og Langerød nemnde VG som nokon ein innimellom 

konkurrerar med. At ingen av leiarane verka å frykta konkurransen så voldsomt, gjer at ein 

kan tillata seg å vera tøffare med kor mykje ein plussar enn ein ville vore elles.  

I det andre analysekapittelet vart det sett nærare på korleis plussinga av saker eigentleg 

fungerte. Det første eg presenterte, var responsen eg fekk på kven som eigentleg tok 

avgjerslene. Dei ulike måtane nettjournalistikken var organisert på hjå dei tre casane, gjorde at 

det vart litt ulike resultat. Hjå United.no sat journalistane med det meste av makta. Dei sette 

plussen sjølv, før dei publiserte det utan at det gjekk via nokon andre på nokon måte. 

Langerød gav døme på at han hadde gripe inn for å seia ifrå om at ein sak burde vera plussa, 

men i det store og det heile fungerte det slik at den journalisten som var på vakt, den tok 

avgjersla. Hjå Gjengangeren var det nokre få som hadde ansvar for å preppa saker på nett – 

seinare har arbeidsorganiseringa endra seg noko – men samtidig er «desken» ein fellesdesk 

for Amedia-avisene i Vestfold, og er altså ikkje i sjølve Gjengangeren-redaksjonen. I 

Stavanger huka journalistane sjølv av for om sakene skulle vera opne eller lukka, men 

samtidig var dette noko som desken ville kunne endra på kjapt om dei var ueinige. I tillegg 

hadde dei ulike gruppeleiarane ved dagane sin start ei liste over kva slags saker som skulle 

lagast den dagen, der sakene som skulle vera opne var spesifikt merka. At journalistane 

gjennomførte avhukinga, betyr altså ikkje at journalistane sat med makta her heller. United.no 

skilte seg slik sett ein del ut frå dei andre her, og dei var òg dei som hadde dei lågaste måla for 

plussandel. Det er nok likevel meir sannsynleg at dette handla om korleis ein var organisert, 

sidan ein rett og slett ikkje har råd til å la det gå via nokon form for deskfunksjon, men må 

jobba sjølvstendig med alle ledd av innhaldspubliseringa.  

Det kom fram i kapittel 4.2 at journalistane følte seg trygge veldig tidleg i skriveprosessen på 

om det var ein pluss-sak eller ikkje – det var noko ein visste med ein gong. Det eine unntaket 

som vart nemnd var at Langerød sa at han nokre gonger ikkje var sikker om han hadde fleire 

pluss-saker på gong samtidig, fordi det kunne bli for mange pluss-saker på ein gong. At ein 

visste dette tidleg, handla naturleg nok om at ein pluss-sak er noko gjenkjenneleg, noko ein 

veit kva er. Ein pluss-sak har nokre karakteristikkar som skil det frå andre saker, og dette viste 

seg å vera ganske likt hjå alle casane. Det som er unikt er det som vert prioritert. Om ein kan 

finna ein sak hjå nokon andre gratis, så vil ikkje lesarane vera lystne på å betala for det – i tråd 

med det som står i Free. Difor vart fellesstoff gjerne ope – alternativet der ville vore at alt var 

plussa – medan hendingsnyheiter òg vart liggande ope. Det handlar mykje om at ein der 
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konkurrerar med gratisalternativa, og då er det betre at ikkje-abonnentar i til dømes Rogaland 

veit at dei hjå Stavanger Aftenblad vil kunne bli oppdatert på orkanen som er på veg, eller om 

bilulukka som nettopp har skjedd, enn å la det stoffet vera lukka òg. Dei fleste sakene som dei 

planla at dei skulle laga i løpet av dagen, vart typiske pluss-saker, og så dukka det opp opne 

saker etter kvart. Hjå United.no vart det litt annleis sidan ein der har større geografisk avstand 

frå det ein dekkjer, og ein må difor i større grad saksa frå andre. Samtidig er det mogleg å laga 

analysestoff, statistikksaker og skikkeleg journalistikk der ein til dømes intervjuar ein ekspert 

om eit bestemt tema knytt til Manchester United. Dette, og meiningsstoff, vert typisk pluss-

stoff uansett om det er i Stavanger Aftenblad eller om det er United.no. Det handlar om å gi 

dei betalande lesarane noko ekstra, noko dei ikkje ville fått om dei ikkje var nettopp det: 

betalande lesarar. 

Som nemnd var ein lite interessert i å skremma vekk lesarane, og då handla det om å finna rett 

plussmengde. Stavanger Aftenblad hadde på intervjutidspunktet eit mål om at 30% av sakene 

deira skulle vera plussa, men låg stort sett på rundt 40%, og dei såg ifølgje Stueland føre seg 

at målet ville bli oppjustert til 50%. Hjå Gjengangeren ikkje Bårdseth heilt sikker på målet, 

men det vesentlege var eigentleg at målet var «meir». Målet hjå United.no har vore at 20% 

skal vera plussa, og sidan ein ikkje er der no er altså planen der òg å oppjustera. Det er altså 

slik hjå alle at dei har høgare mål for plussandel enn der dei er no. Samtidig er Langerød klar 

på at ein ikkje kan gjera saker til pluss berre for å oppnå eit mål – det må høyra til innanfor 

dei rammene ein har sett som definisjon på ein pluss-sak. Hamre fortalte at plussmengden var 

ein av forklaringane på deira auka volum på digitale brukarar, og når dei såg slike effektar, så 

var det heller ikkje så rart at dei gjerne ville ha opp mengden. Stavanger Aftenblad hadde 

generelt eit veldig profesjonelt system når det gjaldt brukarinnsikt, der dei følgde med på tala 

minutt for minutt, og der dette vart presentert tydeleg for journalistane òg via både skjermar, 

mailar og på morgonmøta. Hjå både Gjengangeren og United.no var dette i litt mindre grad 

tilgjengeleg for journalistane på intervjutidspunktet, men hjå førstnemnde har dette forandra 

seg i etterkant. 

I det tredje analysekapittelet handla det om nettavisene i endring – men samtidig var det 

snakk om sjølvforståinga til informantane mine av desse prosessane. Om eg var ute etter å sjå 

etter dei faktiske endringane, og ikkje korleis dei redaksjonelle medlemmane såg på dette, så 

ville eg heller gjort ei innhaldsanalyse av både artiklar og presentasjon av desse på både 

fronten og i sosiale medier, for å sjå om noko var ulikt. Det som var openbart var i alle fall at 



87 

 

ein ikkje følte at det var mykje endring i måten ein jobba på – der berre Valen gav uttrykk for 

dette – medan endringane i nettavisene generelt er nokså store sidan ein presenterar meir 

innhald der no, innhald som ikkje ville blitt plassert der om det ikkje var for brukarbetalinga. 

Når det gjeld framtida, var det mindre einigheit. Det er vanskeleg å vera spåmann, men 

frekvensen på utgivingar i fysisk utgåve vart hjå både United.no og Gjengangeren. Langerød 

snakka om at ein kunne spara mykje på å ha litt færre utgåver av medlemsbladet, medan 

Brænne Larssen trudde at papiravisa ville forsvinna heilt innan fem år – utan at redaktøren 

hennar delte trua på det. At frekvensen kan endrast, er i alle fall ikkje utenkjeleg, og det vart 

vist til ein nyheitssak som viste at enkelte Amedia-aviser har kutta ned på antal dagar for 

papiravisa, og sidan ein lærer av kvarandre, og ikkje alt blir styrt i eige hus, så kan ein heller 

ikkje sjå vekk frå at andre Amedia-aviser vil følgja etter.  

Ingen av spørsmåla eg stilte i kapittel 1.5, der problemstilling og nokre litt meir konkrete 

forskningsspørsmål vart presentert, var typiske ja/nei-aktige spørsmål med enkle svar. 

Teksten ovanfor viser at eg har lukkast i å få innsikt som fortel mykje om det som gøymer seg 

bak muren knytt til dei tre spørsmåla, men samtidig er det stadig mykje forskning som kan 

gjerast vidare. Som nemnd tidlegare ville eg i eit større forskningsopplegg kunne gått endå 

djupare inn, og vore med på nokre morgonmøter, og rett og slett observert prosessane meir, 

og i tillegg ville eg kunna utvida prosjektet ved å ta med fleire aviser innanfor dei ulike 

sjangrane, og difor gjort det enklare å generalisera, slik at ein kan finna ut om innsikten 

herifrå er noko som er gjeldande i andre redaksjonar òg. I tillegg kan innhaldsanalysar vera 

med på å testa ut i kor stor grad det som vart sagt, vert gjort i praksis. Eg har heller ikkje 

prioritert for mykje å skriva om brukaroppførsel anna enn gjennom det redaksjonelle 

perspektivet, så tala på abonnentar eller kva dei faktisk tenkjer har ikkje vore fokus i denne 

oppgåva. Det er òg verd å nemna at sjølv om dette blir eit tidsbilde for situasjonen i 2016, så 

forandrar ting seg fort i denne bransjen, noko fleire av informantane mine påpeika òg. Det var 

tydeleg at situasjonen i til dømes Gjengangeren sannsynlegvis ville vore annleis om intervjua 

hadde blitt gjennomført i mars 2015, kort tid etter innføringa, og kanskje ville mykje igjen 

vore annleis om eg var der igjen i mars 2017. Brukarbetalinga er i alle fall uansett 

tilsynelatande – om ein skal tru informantane mine – komme for å bli. Spørsmålet er berre 

korleis det best kan gjerast. 
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Vedlegg: Døme på intervjuguide 

Leiarintervjuguide:  

Innleiande spørsmål:  

Namn/alder:  

Kor lenge har du jobba som <stilling>?  

Kor lenge har du jobba her? 

(Jobba andre stader som journalist?) 

 

Hovuddel: 

Korleis kom idéen om at (Aftenbladet/Gjengangeren/United.no) skulle ha betalingsmur? Kva 

var prosessen som leia fram til det? 

 Kven kom med idéen? (Hadde du/redaktøren noko dere skulle ha sagt?) 

 Motstand? Frå deg? Frå andre i redaksjonen? 

 Namn: Kva var grunnen til at de bestemte dykk for å kalla det Medlem+/GG+/+ For 

abonnenter? 

 Gjeld slike namn forresten for andre aviser under same eigarskap?  

 (NÅR vart den innført, forresten?) 

 (Kva slags konkurrentar kunne eventuelt vera frykta for dere mtp lesartap?) 

 

Kor godt har det fungert for (United.no/Aftenbladet/Gjengangeren)? 

 Spesifikke tal? 

 Veg det godt opp for inntektstap på andre områder?  

Kriteriar for å plussa sakene, innanfor og utafor? 

 Har dette forandra seg noko etter at dere har fått det. Kvifor? 

 Kunne meir vore plussa? 

 (Trafikkulukke, brann og liknande?) Store hendingar. 

 United.no: Ryktesaken. 

 Kva med helserelaterte saker? «12 symptomer du ikke må ignorere» hadde VG som ein +-

sak no nyleg. 

 Vert dei endå viktigare  enn før? 

 Om ikkje svart skikkeleg på før: Så om du skal oppsummera kva som skal til før ein sak på 

Aftenbladet/Gjengangeren blir «plussa», kva vil du seia då? 

Er det andre aspekt ved betalingsmuren som har blitt annleis etter at den først vart innført?  

 Bruken av den? Det tekniske? Framstillinga av det til lesarane?  
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Er sakene plussa for alltid, eller skjer det innimellom ei «avplussing» av artiklar? 

 Kvifor/kvifor ikkje? 

Har det vore mange diskusjonar med andre i redaksjonen om denne pluss-modellen? 

 Ueinigheit? 

 Innspel eller idéar? 

 

Føler du at ein treng å gi annleis info på fronten  pluss-saker enn på vanlege saker, sånn med 

tanke på at lista for at lesaren klikkar er høgare sidan pengar er involvert?  

 Meir eller mindre info? 

Veit journalistane medan dei jobbar med ein sak, om den skal plussast? 

Korleis fungerar det i praksis når ein har ein sak som kanskje skal plussast. Når i prosessen 

veit ein det, og kvar blir det bestemt? 

 Kven bestemmer? 

Jobbar journalistane annleis med sjølve teksten når dei skriv pluss-sak, eller er det kun 

innpakninga og ev. tema som er annleis?  

  Deskarbeid? 

 Gratis = full fart, pluss = må gi valuta for pengane? 

Korleis bør fordelinga av plussa saker og «normale» saker bør vera på framsida?  

 Er dette noko som er delt med journalistane? (og kor spesifikt?) 

 

Korleis tykkjer du fordelinga har fungert, målt opp mot målet? 

 Vert det ofte pusha på (frå leiing til journalist)? 

 Kor ofte omtrent er du i dialog med enten enkeltpersonar eller redaksjonsgruppa samla 

om plussing? 

 Tiltak for å få det til? 

 Kor mange pluss-saker trur du? (gi eksempeltidspunkt, og antal saker til saman) 

 Kor viktig er det for abonnementsutviklinga at det er ein del av desse sakene der, trur du?  

Halda pluss-saker høgt? 

 

Opplever du at journalistane er opptekne av sal av journalistikk, eller handlar det meir om 

berre produksjon av journalistikk? 

 

 

Har det på noko tidspunkt komme beskjedar frå (styret/konsernet) om korleis noko 

vedrørande betalingsordninga bør gjerast?  

 Om kva som bør vera plussa eller ikkje plussa? 
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 United.no: Ryktesaken?  

 Om mengden pluss-saker? 

 (For andre enn United.no: Lokal kunnskap vs konsern.) 

 Men er mengden pluss-saker ein siktar mot noko som styret har bestemt, eller er det meir 

noko du og resten av leiinga her har funne ut av?  

 

Veit du noko om kva slags type pluss-saker som i størst grad får folk til å registrera seg? 

 Er det ein systematikk i tilbakemeldingane? 

 Viss nei: Men det er vel ikkje heilt famling i mørket heller? 

 Korleis vert denne kunnskapen brukt konkret? 

 

Har heile redaksjonen tilgang til informasjon om kor godt sakene deira blir lest? 

 Tilgang til målesystem/markedsmålingar? 

 Vert det sendt rundt noko internt om kva som er dei best leste sakene?  

 Korleis vert det brukt i praksis?   

 

Føler du <nettstaden> har forandra seg på nokon måte som følgje av plussinga?  

 (Meir eigenproduksjon? Meir djubde?  

 Justeringar på innpakking, eller justeringar på kva slags type innhald som vert prioritert?  

 

Avrunding/frampeik: 

Korleis trur du Aftenbladet.no/Gjengangeren.no/United.no er om fem år...? Eller ti år? 

Trur du på pluss-modellane for mediebransjen generelt?? 

Har du nokre tankar om andre grep som kan gjerast for å oppretthalda finansieringa av 

journalistikken?  

 (utan at det går ut over den journalistiske kvaliteten og integriteten?) 

(Noko meir?) 


