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Sammendrag
I dagens medielandskab har publikum adgang til et større medietilbud end nogensinde før.
Det har bidraget til at publikum fragmenteres på tværs af et stadig større antal kanaler og
platforme, hvilket har gjort det sværere for etablerede medier at nå ud til publikum med sit
indhold. Samtidig kan fragmentationen af publikum bidrage til at polarisere samfundet og den
offentlige debat, hvilket kan være et demokratisk problem. Dette studie undersøger hvordan
NRK, som public service broadcaster imødekommer disse udfordringer, med et særligt fokus
på organisationens nyhedsformidling. Med et fokus på det strategiske niveau spørger opgaven
hvordan NRK laver og distribuerer nyheder til et fragmenteret publikum.
Opgaven har identificeret fire overordnede strategier som NRK benytter sig af, for at
møde fragmentationen af publikum. For det første har NRK etableret et univers bestående af
en bred vifte af kanaler og platforme, og en særskilt nyhedsmærkevare kaldet ”først – med
hele bildet”. For det andet benytter NRK sig af en række tabloide greb for at gøre sine
nyheder mere attraktive for publikum. For det tredje har platformekspansionen til sociale
medier budt på en række redaktionelle og publicistiske udfordringer for NRK. For at
imødekomme disse udfordringer benytter NRK sig af en distributionsstrategi, som har til
hensigt at lede publikum tilbage til NRKs egne platforme. For det fjerde benytter NRK
publikumsdeltagelse som et værktøj for at skabe ekstra engagement omkring-, interesse forog spredning af NRKs journalistiske produkter.
For at belyse dette, har jeg primært benyttet mig af kvalitative interviews med ti
ansatte i NRK, som alle har en strategisk- og/eller redaktionel funktion. Som supplement til
interviewene har jeg analyseret en række interne og offentligt tilgængelige NRK dokumenter,
mens kvantitative data fra Kantar TNS er blevet benyttet for at illustrere fragmentationen og
give baggrund til analysen af NRKs strategier.
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Abstract
Today audiences have access to more content, channels and platforms than ever before. This
has resulted in audience fragmentation. As a result, legacy media such as NRK find it
increasingly difficult to reach audiences with their content. In addition, audience
fragmentation is often seen as the cause of social polarization and may lead to fragmentation
of the public sphere. This study investigates how NRK, as the norwegian public service
broadcaster, has responded to these challenges with a particular emphasis on the
organisation’s news dissemination. While focusing on the strategic level, this thesis asks how
NRK produces and distributes news content to an audience which is becoming increasingly
fragmentated.
The thesis has identified four central strategies, that NRK has implemented in
response to audience fragmentation. First, NRK has established a universe consisting of a
wide range of channels and platforms, to maintain a presence on all platforms that their
audience find relevant. In addition, NRK has also created a news profile called ”First – with
the full story”. Second, NRK attempts to make its news content more attractive by
incorporating a range of tools that emanate from tabloid journalism. Third, the expansion to
social media has brought about a range of editorial challenges and challenges to distribution.
In response, NRK has implemented a distibution strategy aimed at bringing the audience back
to the organizations own universe. Fourth, NRK utilizes audience participation as a tool
aimed at increasing audience engagement and interest for their journalism and at encouraging
the sharing of journalistic products within social networking sites.
To illuminate how NRK has approached audience fragmentation, empirical data were
collected through qualitative interviews with a total of ten executives and editors distributed
across the broadcasting- news- and regional departments of NRK. The interviews were
supplemented by analyses of both internal and publicly available NRK documents, as well as
quantitative data from several audience surveys conducted by Kantar TNS to illustrate the
fragmentation and provide background to the analyses.
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1 Indledning
Fremvæksten af digitale teknologier og øget konkurrence har bidraget til, at publikum i dag
har adgang til et større medietilbud end nogensinde før, både hvad angår kanaler og
platforme. Dette er et resultat af at traditionelle medier har ekspanderet sine kanal- og
platformporteføljer, men også af fremvæksten af internettet som med sit stadig stigende antal
netsider og nye digitale tjenester, som Facebook, Netflix og Youtube, har bidraget til at
ekspandere medietilbuddet og intensiveret konkurrencen om publikum yderligere. Denne
proces, hvor det tidligere massepublikum spredes udover flere kanaler og platforme kan
beskrives som fragmentation (Webster & Ksiazek, 2012).
Fragmentationen af publikum har budt på nye udfordringer for etablerede medier, som
oplever at det bliver sværere at nå ud til publikum med sit indhold. For kommercielle medier
har dette primært budt på økonomiske udfordringer (Krumsvik, 2012; Nielsen, 2012), mens
public service broadcastere i større grad oplever udfordringer i forhold til at opretholde sin
legitimitet og opfylde sit samfundsansvar (Moe 2012; Jakubowicz, 2011). For at
imødekomme disse udfordringer har etablerede broadcastere, som NRK, bevæget sig mod at
blive ”cross-platform”, ”multiplatform” and ”multi-media” (Bechmann Petersen &
Rasmussen, 2007), og etableret en tilstedeværelse på en bred vifte af platforme, som i tillæg
til tv og radio blandt andet inkluderer internettet og sociale medier. Platformekspansionen har
blandt andet resulteret i nye produktionspraksisser (Erdal, 2008), nye strategier og
organisationsformer (Bechmann Petersen & Rasmussen, 2007), nye professionelle rutiner
(Domingo, 2008b) nye måder at distribuere og publicere indhold (Ihlebæk, Syvertsen &
Ytreberg, 2014), samt nye muligheder for at engagere, involvere og benytte sig af sit
publikum (Ytreberg, 2004; Kjus, 2007; Singer et al., 2011).
Disse forandringer bliver ofte hyldet fordi de bidrager til at give publikum
morsommere, lettere, mere underholdende og personlige medieoplevelser. Samtidig mener
nogle at denne udvikling kan medvirke til at skabe en mere direkte offentlighed, hvor alle har
mulighed for at deltage i den offentlige debat (Benkler, 2006; Dahlgren, 2005). På den anden
side, har forandringerne også bidraget til, at 1900-tallets massepublikum er i færd med at
blive erstattet af et mere fragmenteret, nichepræget og selektivt publikum, som frit kan vælge
det indhold de foretrækker (Webster & Ksiazek, 2012). Dette kan være problematisk, særligt
gælder det hvis indhold med demokratisk værdi, som eksempelvis nyheder, fravælges til
fordel for lettere og mere underholdende indhold (Ksiazek, Webster & Malthouse, 2010; Van
1

den Bulck, 2006). Samtidig vil publikums mulighed for selektivt at eksponere sig for det
indhold de foretrækker, også kunne føre til polarisering af samfundet og den offentlige debat
(Sunstein, 2007), en tendens som potentielt kan forstærkes af de automatiske og
persontilpassede anbefalinger som i stadig større grad præger dagens medielandskab (Pariser,
2011).

1.1

Problemstilling og afgrænsninger

Dette studie tager udgangspunkt i den igangværende fragmentation af publikum, og ser
nærmere på nogle af udfordringerne som fragmentationen har medført for etablerede medier.
Nærmere bestemt vil studiet undersøge hvordan NRK, som public service broadcaster, har
imødekommet disse udfordringer, specielt som det relaterer sig til organisationens produktion
og distribution af nyheder. Studiet har været guidet af følgende problemstilling:
Hvordan laver og distribuerer NRK nyheder til et publikum som i stigende grad
fragmenteres på tværs af nye kanaler og platforme?
For at belyse denne problemstilling har jeg benyttet mig af semi-strukturerede interviews med
i alt ti redaktører og strateger i NRKs medie-, nyheds- og distriktsdivisioner. Jeg har suppleret
interviewene med indsigter fra interne- såvel som offentligt tilgængelige dokumenter og med
surveydata om publikum. I opgaven vil jeg belyse fragmentationen af publikum fra et
produktionsperspektiv, hvor min interesse primært knytter sig til de redaktionelle
udfordringer som fragmentationen har frembragt. Interviewene blev gennemført efteråret
2016, og reflekterer NRKs distributions- og nyhedsstrategier i denne periode, hvilket betyder
at jeg ikke har taget højde for at NRK omstrukturerede sin nyhedsdivision foråret 2017
(Fordal, 2017). Jeg har været interesseret i at undersøge de redaktionelle udfordringer og
muligheder, samt de strategiske overvejelser der knytter sig til produktionen og distributionen
af indhold til et fragmenteret publikum. For at inkludere dette perspektiv i min opgave har jeg
rekrutteret informanter fra mellemleder- eller lederniveauet i NRK, som alle har haft en
redaktionel eller strategisk funktion i NRK under interviewets gennemførelse. Ved at
inkludere perspektiver fra mediedivisionen i mit studie, vil min opgave i tillæg til perspektiver
som knytter sig til nyhedsgenren specifikt, også indeholde perspektiver der knytter sig til
programplanlægning, og NRKs multiplatform-tilstedeværelse generelt.
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Jeg har valgt NRK som case, både institutionen og nyhedsgenren, af strategiske
grunde. Som licensfinansieret public service broadcaster må NRK opfylde et samfundsansvar,
som indebærer at organisationen må varetage en række sociale, kulturelle og demokratiske
funktioner (NRK, 2015a), som adskiller organisationen fra kommercielle medier, hvis
primære hensyn er økonomiske. Et fragmenteret medielandskab kan også byde på en række
demokratiske udfordringer, som NRK, i kraft af sit samfundsansvar, har et særligt ansvar for
at modvirke. Eksempelvis er der en reel chance for at fragmentationen af publikum vil kunne
føre til en fragmentation af den offentlige debat, hvilket kan svække samfundets demokratiske
fundament (Sunstein, 2007; Syvertsen et al., 2014). Som public service broadcaster er NRK
vigtig for at modvirke fragmentationen af publikum som Syvertsen et al. (2014) bemærker
“… the public service broadcasters, as key institutions of the Media Welfare State, are seen as
crucial to draw everybody into a common discussion, at least on some occasions (92). NRK
har altså, i modsætning til kommercielle medier, et særligt ansvar for at sikre samfundet mod
fragmentation, hvilket er begrundelsen for at jeg har valgt at fokusere på NRK i mit studie.
Mit fokus på NRKs nyhedsformidling hænger sammen med at journalistikken, ideelt
set, har en vigtig demokratisk funktion, som blandt andet indebærer at holde publikum
informeret om offentlige anliggender, om at afdække kritikværdige forhold i samfundet og
om at facilitere det offentlige ordskifte (Nielsen, 2012). I et fragmenteret medielandskab, hvor
publikums valgfrihed er stor, har publikum imidlertid mulighed for helt at unddrage eller
selektivt eksponere sig for de nyheder de foretrækker (Ksiazek, Malthouse & Webster, 2010),
hvorfor de demokratiske opgaver, som journalistikken har, er sværere at realisere. For NRK
byder dette på yderligere udfordringer med at opretholde og opfylde sine demokratiske
funktioner, netop fordi journalistikken er en vigtig del af institutionens samfundsansvar.
Ved at benytte NRK som case, og ved at se nærmere på organisationens
nyhedsformidling, vil mit studie derfor belyse de demokratiske udfordringer, der knytter sig
til fragmentationen af publikum, og hvordan NRK imødekommer disse. Mit studie af NRKs
nyhedsformidling har altså to formål: For det første vil studiet, som nævnt, belyse hvordan
NRK responderer på fragmentationen af publikum. Det indebærer at studiet vil belyse de
organisationspraksisser NRK har implementeret for at nå ud til det fragmenterede publikum,
de strategiske føringer der ligger til grund for disse, samt hvordan NRK legitimerer sine
strategier. Denne indsigt kan være relevant for andre indholds- og nyhedsproducenter, fordi
NRK ikke bare er public service broadcaster, men også et af Norges største mediehuse. For
det andet, vil studiets fund også blive knyttet til NRKs ansvar som public service broadcaster.
3

Studiet vil belyse de udfordringer fragmentationen repræsenterer for NRK i forhold til at
opfylde en af institutionens vigtigste ansvarsområder og dermed også se nærmere på hvordan
NRK opfylder sit samfundsansvar i en tid, hvor det er blevet sværere. Denne indsigt kan have
politisk betydning fordi public service broadcastingen i dag er et omdiskuteret fænomen
(Jakubowicz, 2011; Moe, 2012). Samtidig vil mit studie også være et bidrag til debatten om,
hvordan man skal varetage mediemangfoldighed og mangfoldigheden i den offentlige debat, i
et medielandskab som i stadig større grad presses af globale aktører som Facebook og
Google.

1.2

Opgavens opbygning

Efter opgavens indledende kapitel, følger en gennemgang af opgavens teoretiske perspektiver
i kapitel 2. I dette kapitel præsenterer jeg indledningsvis fragmentationensbegrebet og
redegøre for baggrunden til fragmentationen. Herefter introducerer jeg offentlighedsbegrebet
og redegøre for offentlighedens forudsætninger, hvilket følges af en beskrivelse af
offentlighedens udfordringer. Afslutningsvis vil jeg i dette kapitel se nærmere på NRKs
udvikling fra monopol til multimediehus.
Kapitel 3 giver en gennemgang af opgavens metodologiske tilnærmelse. Jeg
præsenterer indledningsvis studiets design som et kvalitativt casestudie, som kombinerer
interviews og dokumentanalyse. Herefter redegøre jeg for valget af metode, og mit arbejde
med at designe og gennemføre studiet, inden jeg reflekterer over hvad min relation til NRK
har betydet for studiet.
Kapitel 4 har til hensigt at illustrere hvordan fragmentationen af publikum har fundets
sted siden midten af 2000’erne. Kapitlet benytter sig primært af kvantitative data fra Kantar
TNSs publikums undersøgelser og illustrerer med dette, hvordan publikums medie- og
nyhedsvaner har forandret sig i perioden. Formålet med kapitlet er at bidrage med kontekst til
den resterende analyse, som præsenteres i kapitel 5.
Kapitel 5 er struktureret i fire delkapitler, som hver især præsenterer en af NRKs
centrale nyhedsstrategier i dagens digitale og fragmenterede medielandskab. I kapitel 5.1 og
5.2 præsenterer jeg mine fund knyttet til NRKs etableringen af et univers og en
nyhedsmærkevare. I kapitel 5.3 demonstrerer jeg hvordan NRK tilpasser sit indhold til
publikum og platformene de benytter. I kapitel 5.4 præsenterer jeg først udfordringerne der
knytter sig til NRK ekspansion til sociale medier, og herefter ser jeg nærmere på NRKs
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distributionsstrategi. I kapitel 5.5 analyserer jeg hvordan NRK lægger tilrette for
publikumsdeltagelse og hvilken funktion denne har i forhold til NRKs journalistik.
Kapitel 6 er konklusionen. Her vil studiets fund blive opsummeret og problemstilling
vil blive besvaret. Jeg vil også diskutere hvilken betydning fragmentationen af publikum har
for NRKs forpligtelse om at facilitere den offentlige debat. Jeg vil også diskutere muligheden
for at broadcastingen har bevæget sig ind i en ny og fjerde fase, før jeg afslutningsvis vil
præsentere potentielle områder for videre forskning.
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2 Teoretiske perspektiver
Med fragmentation henvises der på den ene side til at traditionelle medier etablerer- og
ekspanderer til nye kanaler og platforme. Samtidig kommer stadig nye aktører til, hvilket har
bidraget til at give publikum større valgfrihed end nogensinde før. Fragmentationsbegrebet
henviser derfor også til at publikums indholdskonsum bliver spredt ud over flere kanaler,
platforme og aktører end tidligere (Webster & Ksiazek, 2012).
I det følgende vil jeg indledningsvis se nærmere på fragmentationen som præger
dagens medielandskab. Derefter jeg vil se nærmere på medierne og journalistikkens
normative forbindelse til offentligheden og demokratiet, hvorefter jeg vil se nærmere på
udfordringer for offentligheden i dagens medielandskab. Afslutningsvis vil jeg se nærmere på
NRKs udvikling fra monopol til et multimediehus.

2.1
Digital konkurrence i en
opmærksomhedsøkonomi
Processen, hvor medier ekspanderer til flere kanaler og platforme, beskrives af Napoli (2008)
som mediefragmentation, hvilket går forud for det han beskriver som
publikumsfragmentation. Publikumsfragmentationen henviser til at publikums
opmærksomhed spredes på tværs af mediernes stadig større antal kanaler og platforme. Det er
imidlertid ikke bare de traditionelle mediers ekspansion til nye kanaler og platforme, som har
bidraget til at fragmentere publikum – også nye digitale medier, tjenester og aktører har
bidraget til at accelerere fragmentationen, som følge af at de intensiverer konkurrencen om
publikums opmærksomhed. Særligt internettet, med sit stadig stigende antal netsider, sociale
medier, som Facebook og Instagram, og diverse indholdsudbydere og tjenester som Netflix og
Youtube, har gjort konkurrencen om publikums opmærksomhed mere intens (Webster &
Ksiazek, 2012).
Den stadigt stigende valgfrihed har bidraget til at gøre publikums opmærksomhed til
en mangelvare, hvilket som nævnt, har intensiveret konkurrencen om publikums
opmærksomhed. Ifølge Simon (1971), er konkurrencen om publikums opmærksomhed den
mest fremtrædende form for konkurrence i dagens digitale medielandskab, hvor publikums
opmærksomhed er blevet den nye valuta. Det betyder at medieorganisationer ifølge Simon
(1971) i dag indgår i en ”opmærksomhedsøkonomi”, hvor stadig nye aktører, platforme,
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kanaler og teknologier kæmper om at tilegne sig publikums opmærksomhed. Som en
konsekvens er det også blevet vanskeligere for etablerede medier at nå ud til publikum med
sit indhold. Denne udvikling har bidraget til at forandre publikums medievaner, hvilket jeg vil
illustrere i opgavens kapitel 4, med et særligt fokus på hvordan publikums nyhedsvaner har
forandret sig.

2.2

Offentlighedens forudsætninger

Offentligheden kan forstås som et rum eller en sfære, hvor offentlig opinion har mulighed til
at blive formet omkring temaer, som har politisk eller samfundsmæssig betydning (Habermas,
2012, s. 75) (Miller, 2011, s. 144). Denne sfære er tilgængelig for alle borgere, og virker som
et rum, hvor den enkelte borger har mulighed for at give udtryk for sine holdninger omkring
spørgsmål, som er relevante for samfundets virke (Skogerbø, 2008, s. 45-47). Ifølge Jürgen
Habermas (2012) er en forudsætning for en velfungerende offentlighed at borgere kan “…
confer in an unrestricted fashion – that is, with the guarantee of freedom of assembly and
association and the freedom to express and publish their opinions – about matters of general
interest" (75-76). Frihed til at udtrykke sig er, som Habermas (2012) pointerer, en vigtig
forudsætning for en velfungerende offentlighed. Samtidig vil velinformerede borgere også
være bedre i stand til at forholde sig kritisk overfor de styrende magter. Habermas (2012)
pointerer at ”The expression of public opinion refers to the tasks of criticism and control
which a public body of citizens informally – and, in periodic elections, formally as well –
practices vis-à-vis the ruling structure organized in the form of a state” (76). Ved at bidrage til
at skabe velinformerede og politisk-engagerede borgere spiller offentligheden en vigtig rolle i
den demokratiske kontrol af statens aktiviteter (Habermas, 2012, s. 76).
Særligt i den deliberative demokratitradition anses offentligheden og fri og ubegrænset
debat som udgangspunkt for et velfungerende demokrati, der er afhængig af borgere, som er
velinformerede og politiske engagerede. Ved at lade alle komme til orde, bidrager
offentligheden til at skabe et rum for åben debat, hvor borgere kan danne sig velovervejede
meninger, baseret på alle tilgængelige holdninger og argumenter (Kvalheim, 2012, s. 281282). I den deliberative demokratitradition anses det altså som en nødvendighed at
beslutninger træffes på et grundlag af flere modstridende argumenter – også argumenter man i
udgangspunktet ikke er enige med (Kvalheim, 2012, s. 283).
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2.2.1

Medierne som bærere af offentligheden

I et offentlighedsteoretisk perspektiv anses medierne som bærere af den offentlige samtale,
som Habermas (2012) bemærker: ”Today, newspapers and magazines, radio and television
are media of the public sphere” (76). Det betyder at medierne giver borgere direkte adgang til
offentligheden, ved at lade deres stemme blive hørt (McNair, 2009). Traditionelt har dette
eksempelvis fundet sted ved indsendelse af læserbreve til aviser og indringningsprogrammer
på radio (Ytreberg, 2004). Med fremvæksten af digital- og, såkaldt, interaktiv teknologi
argumenterer flere imidlertid for at det er blevet enklere for publikum at komme til orde, og
tage mere aktiv del i produktionen af indhold (se eksempelvis Bruns, 2006; Jenkins, 2006).
Særligt fremhæves teknologi som blogging, emails, og sociale medier, som teknologier der
bidrager til at gøre afstanden mellem borgere og politikere mindre, og som samtidig gør det
enklere for borgere at deltage i den offentlige debat. Internettet er derfor af visse observatører
blevet beskrevet som en teknologi, der udvider offentligheden og gør det nemmere for
borgere at deltage direkte i den offentlige debat (Dahlgren, 2005), som også Benkler (2006)
bemærker: ”the network allows all citizens to change their relationship to the public sphere.
They no longer need to be consumers and passive spectators. They can become creators and
primary subjects. It is in this sense that the internet democratizes” (272). Hvorvidt internettet
realiserer offentlighedsidealet er imidlertid omdiskuteret, som jeg vil illustrere under.
At medierne er bærere af offentligheden indebærer at de må formidle offentlig debat,
og sørge for at politiske organer træffer beslutninger på det bedst mulige grundlag. Dette
indebærer blandt andet, som illustreret over, at lægge til rette for at alle deltagere i den
offentlige debat – myndigheder og i særdeleshed borgere – kan komme til orde (Skogerbø,
2012, s. 47). Medierne bidrager på denne måde til at skabe en forbindelse mellem borgerne og
den politiske arena. Samtidig bør medierne også igennem ”… informasjon, rapportering og
nyhetsformidling […] bidra til at samtalen mellom styrende og styrte blir så rasjonell og
fruktbar som mulig” (Skogerbø, 2008 s. 48). Skal medierne bidrage til at skabe en
velfungerende offentlighed, og opfylde deres demokratiske funktion, bør deres indhold,
normativt set, også opretholde en hvis kvalitet.

2.2.2

Public service broadcasting

Derfor tilskrives public service broadcastere en vigtig funktion i realiseringen af
offentlighedsidealet (Skogerbø, 2008, s. 48). Forudsætningen for dette er, at public service
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broadcastere, som eksempelvis NRK, finansieres af licens1, hvilket løser institutionerne fra
sine økonomiske udfordringer. Til gengæld er de forpligtet til at opfylde en række sociale,
kulturelle og demokratiske forpligtelser (Syvertsen, 2003), som i NRKs tilfælde er nedfældet i
NRK-plakaten, et statsligt dokument der sætter rammerne for NRKs virksomhed og beskriver
hvilke krav og forventninger staten har til institutionen (NRK, 2015a). Disse forpligtelser
indebærer blandt andet at institutionens indhold må være tilgængeligt for hele den norske
befolkning. For det andet må deres indhold henvende sig til både bredde og smalle grupper i
befolkningen, mens indholdet også må være af høj kvalitet. Dækningen af nyheder og indhold
af politiske relevans forventes også at være politisk upartisk. For det tredje, er NRK også
forpligtet til at beskytte og styrke norsk kultur og identitet (Syvertsen, 2003; NRK, 2015a).
Public service broadcasting er altså hverken ansvarlig overfor markedet eller staten, men har
en mere generel forpligtelse overfor samfundet og samfundets velvære. I sin ideelle form er
public service broadcastingen, som bemærket over, eksplicit forbundet til
offentlighedsidealet, som Syvertsen (2003) bemærker: ”A key purpose of this form of
governance [public service broadcasting] from the beginning was to support a cultural and
democratic sphere that would foster rational debate and enlighten the population on political,
social, and cultural issues” (157). I NRK-plakaten (2015a, § 12b) fremgår det også at NRK er
forpligtet til at understøtte og styrke det norske demokrati, ved blandt andet at “… bidra til å
fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig
informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser”.
Public service broadcasting kan altså ifølge visse observatører iagttages som et ”…
profoundly democratic phenomenon and as a key means through which public opinion is
realized and cemented” (Freedman, 2008, s. 148). Observerer vi public broadcasting i sin
ideelle og normative form, kan vi forstå fænomenet som et offentlig gode, som skal bidrage til
at styrke offentligheden, den frie rationelle debat, og derved bidrage til demokratisere
samfundet (Freedman, 2008, s. 148).

2.2.3

Nyhedsjournalistikkens demokratiske funktioner

I tillæg til medierne og public service broadcastingen, er en fri og kritisk presse også en
forudsætning for en velfungerende offentlige debat. Forbindelsen mellem pressen og
offentligheden har et historisk ophav, som også er tæt forbundet til opblomstringen af det
1

Licensen er mange steder i Europa blevet afskaffet og erstattet med multimedie afgifter, skatter eller lignende,
men så langt er den traditionelle licens på tv-apparater blevet fastholdt i Norge (Moe, 2012).
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moderne demokrati, som i norden fandt sted løbet af det 18. og 19. århundrede (Syvertsen et
al., 2014; McNair, 2009). At pressen og demokratiet udviklede sig parallelt er ikke tilfældigt.
Eksempelvis gav fremvæksten af demokratiet rum for at en fri og uafhængig presse kunne
udvikle sig, mens pressen på sin side skabte et rum, hvor offentlig opinion kunne formes og
brydes (Habermas, 2012; McNair, 2009). Derfor anses den frie, uafhængige og kritiske
presse, i et normativt perspektiv, som en nødvendighed for den demokratiske styreform. Dette
indebærer, som allerede nævnt, at pressen skal fungere som repræsentant og talerør for
offentligheden (McNair, 2009). Nyhedsjournalistikken tjener imidlertid også andre vigtige
demokratiske funktioner, som jeg kort vil redegøre for under.
Et velfungerende demokrati er eksempelvis afhængig af borgere, som kan træffe
begrundede og rationelle beslutninger. En forudsætning for dette er at borgerne kan basere
sine beslutninger på troværdig og præcis information, og i forhold til dette opfylder en fri og
kritisk presse en vigtig funktion, ved at informere borgere om hændelser af offentlig
betydning. Pressens informative funktion handler altså om at gøre publikum i stand til at
træffe rationelle beslutninger, særligt når det gælder valg2, hvorved borgere også sættes i
stand til at opfylde sin demokratiske funktion. Som Anderson bemærker (2007): ”highquality, independent news journalism which provides accurate and thoughtful information and
analysis about current events is crucial to the creation of an enlightened citizenry that is able
to participate meaningfully in society and politics” (65).
I forlængelse af sin informative funktion har journalistikken også en funktion i forhold
til at kontrollere samfundets magthavere. Den såkaldte vagthundsfunktion3, indebærer at
journalister skal holde kontrol med regeringen, forretningslivet og andre indflydelsesrige
aktører i samfundet på offentlighedens vegne. Journalistikken kontrollerer altså, ideelt set, om
samfundets magthavere opfylder sit ansvar som folkevalgte. Journalistikken kan opfylde
denne funktion, ved at belyse eventuel magtmisbrug og bidrage til at ansvarliggøre
magthavere, som misbruger det mandat, de er blevet tildelt igennem demokratiske processer
(McNair, 2009; Nielsen, 2012).
Ovenstående beskrivelse af forholdet mellem journalistikken, offentligheden og
demokratiet har taget udgangspunkt i journalistikkens normative og ideelle funktion. Jeg vil
imidlertid bemærke, at der kan være langt mellem journalistikken i sin idealform, og den
2

I realiteten er det ikke altid rationelle beslutninger der ligger til grund for borgeres valg, men i et normativt
perspektiv vil demokratiske beslutninger være velinformerede og rationelle (McNair, 2009).
3
Pressen er også blevet betegnet som den fjerde statsmagt. Edmund Burke brugte betegnelsen (opr. The Fourth
Estate) for at beskrive pressens funktion som kontrolorgan i forhold til samfundets andre magtinstitutioner
(kilde).
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reelle journalistik der praktiseres i forskellige nyhedsinstitutioner. Journalistikken har derfor
ofte været genstand for kritik. I marxistisk tradition er medierne eksempelvis blevet kritiseret
for at bidrage til at reproducere den herskende klasses ideologi. Det indebærer at deres
dækning af begivenheder ikke er objektive, men at deres indhold snarere bidrager til at
reproducere den dominerende ideologi (Marx & Engels, 2012; Gramsci, 2012). De fleste
medier er også kommercielle aktører, og er som så, afhængige af at generere profit.
Kommercialiseringen af medier foranlediget af et øget pres fra annoncører (Esser, 1999), har
bidraget til at nyhedsinstitutioner har øget sit fokus på at lave lette og mere profitable
nyheder, som underholdning, sport og kendisser, hvilket ifølge visse observatører har bidraget
til at svække den politiske journalistik og med det, demokratiet (Patterson, 2000).

2.3
Offentlighedens udfordringer og public
service broadcasting
Dagens digitale og fragmenterede medielandskab har givet plads til at flere stemmer kan blive
hørt. Eksempelvis har ekspansionen af kanaler og platforme bidraget til et større
indholdsmangfold, mens internettet også har gjort det muligt for flere mennesker at komme til
orde (Jenkins, 2006). Som Habermas (1998) argumenterer, har det imidlertid ikke
nødvendigvis styrket den offentlige debat:
Whereas the growth of systems and networks multiplies possible contacts and
exchanges of information, it does not lead per se to the expansion of an intersubjectively
shared world and to the discursive interweaving of conceptions of relevance, themes,
and contradictions from which political public spheres arise. The consciousness of
planning, communicating and acting subjects seems to have simultaneously expanded
and fragmented. The publics produced by the Internet remain closed off from one
another like global villages (120-121).
Som det fremgår af citat over, byder fragmentationen på en række demokratiske udfordringer,
som gør det sværere for NRK at opfylde sine demokratiske funktioner. Særligt gælder det
kravet om at facilitere den offentlige debat (NRK, 2015a, § 12b), hvilket vil jeg belyse i
nærmere detalje under.
Medielandskabet i dag præges af et stadig større antal kanaler, platforme og aktører,
som har bidraget til at give publikum næsten endeløs valgfrihed i forhold til hvad de vil se,
læse og høre. Det har samtidig også betydet at publikum har fået frihed til at fravælge
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indhold, som af den ene eller anden grund ikke interesserer dem. Disse forandringer hyldes
ofte, fordi de bidrager til at give os morsommere, lettere, mere underholdende og personlige
medieoplevelser, men muligheden for selektivt at eksponere sig for indhold kan også være
problematisk.
Sunstein (2007) argumenterer for at muligheden for at filtrere mediernes indhold, i en
sådan grad at man helt kan undgå eksempelvis politiske nyheder, kan være et demokratisk
problem. Ifølge ham kan muligheden for at filtrere indhold bidrage til at skabe ”ekko kamre”,
hvor folks meninger og holdninger forstærkes fordi de aldrig udsættes for modstridende
synspunkter, hvorved ideologiske forskelle kan blive fremhævet. Dette påpeges også af
Kvalheim (2012): ”En forudsetning for å kunne gjøre seg opp en veloverveid mening er å ha
kjennskap til andres argumenter, også dem man i utgangspunktet ikke sympatiserer med”
(283). Dette kan få konsekvenser for demokratiet, som indenfor den deliberative
demokratitradition, ikke kan fungere uden at alle tilgængelige synspunkter og argumenter
brydes, og bidrager til at informere politiske handlinger (Kvalheim, 2012).
Samtidig viser nogle studier (se eksempelvis Ksiazek, Webster & Malthouse (2010) og
Van den Bulck (2006)) at dele af publikum benytter den øgede valgfrihed til helt at unddrage
sig nyhedsindhold. At folk helt unddrager sig nyheder, betyder at journalistikken vanskeligt
kan opfylde sin informative funktion. Et fragmenteret medielandskab kan på denne måde
bidrage til at dynamikken i den offentlige debat falder sammen (Kvalheim, 2012). Som følge
af dette er der, i et digitalt og fragmenteret medielandskab, en reel chance for at ”… the public
sphere may fragment and that we may see a Balkanization of public discourse (Syvertsen,
Enli, Mjøs & Moe, 2014, s. 92), hvilket potentielt kan være et demokratisk problem.
Fragmentationen af den offentlige debat, bliver også, hvis man skal tro Pariser (2011),
forstærket af at det digitale medielandskab i stadig større grad præges af tendenser til
personificering, hvor indhold tilpasses til den enkeltes præferencer. Algoritmer, som
eksempelvis dem der guider nyhedsfeeden på Facebook eller Apples ”News” app, tilpasser
indholdet til hver enkelt brugers interesser og behov. Dette kan, ifølge Pariser (2011)
potentielt skabe ”filter bobler”, som bidrager til at forstærke ekko kammer effekten, hvorved
de ideologiske forskelle mellem folk fremhæves yderligere (Pariser, 2011), og
fragmentationen af offentligheden potentielt vil forstærkes. Det bør dog bemærkes at effekten
af filter bobler er omdiskuteret (Bakhsy, Messing & Adamic, 2015).
I kraft af sine særlige sociale, kulturelle og demokratiske forpligtelser, har public
service broadcastere som Syvertsen et al. (2014) argumenterer, et særligt ansvar for at sikre
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mod fragmentationen af offentligheden: “… the public service broadcasters, as key
institutions of the Media Welfare State, are seen as crucial to draw everybody into a common
discussion, at least on some occasions (92).”

2.4

Fra monopol til fragmentation

Den traditionelle TV-branche, som denne opgave tager udgangspunkt i, kan i Norge siges at
have udviklet sig i tre faser; monopolfasen fra ca. 1950 til midten af 1980’erne,
konkurrencefasen fra midten af 1980’erne til midten af 1990’erne og videre til
fragmenteringsfasen fra midten af 1990’erne og frem til i dag (Enli et al., 2010).
Monopolfasen var karakteriseret af brede almene kanaler, som i de fleste vesteuropæiske
lande var organiseret som public service broadcastere. Disse var ofte de eneste kanaler der
fandtes og tv mediet fungerede på denne måde som en samlende fællesarena4. Det betød at
public service broadcastere, i denne periode var i privilegerede positioner, fordi deres
monopol på broadcasting betød at de ikke var i konkurrence med andre (Enli et al., 2010;
Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg). I Norge blev TV-monopolet etableret i 1960, og tildelt til
NRK som siden sin åbning i 1933 havde haft monopol på radio (Bastiansen & Dahl, 2008, s.
245-252).
Fra midten af 1980’erne blev public service broadcastingens monopol imidlertid
opløst, og monopolfasen blev afløst af konkurrencefasen. Opløsningen af public service
broadcasternes monopol var et resultat af ny teknologi, som kabel og satellit, hvilket bidrog til
at distributionen af tv signaler tog nye former, samt en mere liberal politik der åbnede op for
kommercielle og reklamefinansierede broadcastere (Enli et al., 2010). For NRK resulterede
opløsningen af NRK monopolet i at institutionen måtte omstille sig til en ny
konkurrencesituation: først fra TV3 og TVNorge som begyndte at sende i henholdsvis 1987
og 1988, og for alvor i 1992 da TV2 blev etableret som landsdækkende reklamefinansieret
broadcaster. Med fremvæksten af nye kanaler, fik publikum også større valgfrihed, hvilket
betød at NRKs markedsandele begyndte at falde, selvom de fortsat var den dominerende aktør
i det norske tv landskab (Bastiansen & Dahl, 2008, s. 458-477).
Fra midten af 1990’erne blev konkurrencefasen gradvist erstattet af
fragmenteringsfasen som vi befinder os i dag, og som danner kontekst omkring dette studie.
Baggrunden for fragmentationen er, som nævnt over, generelt et udtryk for øget konkurrence
4

I andre lande, som eksemplevis USA, blev broadcastingen fra begyndelse organiseret i flere netværker. Men i
mange år mødte de oprindelige netværker ikke konkurrence fra nyetablerede (Enli et al., 2010).

13

om publikum som følge af globalisering, kommercialisering og ikke mindst fremvæksten af
digital teknologi (Moe & Syvertsen, 2007). Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg (2014)
karakteriserer fire centrale tendenser ved fragmentationsfasen. Den første af disse er en
general ekspansion af indhold og intensiveret konkurrence mellem etablerede mainstream
kanaler (471). For det andre har der siden midten af 1990’erne også været en drastisk øgning i
antal kanaler, hvoraf de fleste er smalle nichekanaler som tilbyder tematisk- eller
målgruppeorienteret indhold (Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg, 2014; Enli et al., 2010, s. 1819). For det tredje har etablerede medier, som eksempelvis traditionelle broadcastere, udvidet
og ekspanderet til nye platforme, og i processen udviklet sig til multimedieinstitutioner (også
kaldet cross-platform eller multi-platform) (Bechmann Petersen & Rasmussen, 2007). Dette
indebærer at etablerede medier, som eksempelvis NRK, har fået en tilstedeværelse på en bred
vifte af platforme, som i tillæg til tv og radio også inkluderer internettet, sociale medier og
netTV. Den fjerde tendens er ifølge Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg (2014, s. 471) muligheden
for at bruge digitale videooptagere (DVRs), hvilket har bidraget til at øge publikums
valgfrihed, samt øget mulighed for at tilpasse sin TV-oplevelse til sine personlige
præferencer. For NRK har fragmentationen betydet af konkurrencen som begyndte i
konkurrencefasen, er blevet intensiveret yderligere, som følge af at publikum har fået større
valgfrihed fra et ”… i prinsippet ubegrenset antall kanaler” (Enli et al., 2010, s. 20). Samtidig
betyder det store antal kanaler og ekspansionen til nye platforme også, at tv-mediet i mindre
grad end tidligere er en samlende fælles arena (Enli et al., 2010).

2.4.1
Kommercialisering og udfordringer for public service
broadcastingens legitimitet
Konteksten der omslutter public service broadcastingen i dag, er altså anderledes end tilfældet
var da institutionerne blev etableret tidligt på 1900-tallet. Det betyder også at public service
broadcastingen i dag er i centrum for en debat om institutionernes legitimitet, særligt i
international sammenhæng. Det skyldes at public service broadcastingen i dag indgår i et
mediemarked, som i stadig større grad præges af globale og kommercielle aktører, som er
afhængig af at generere økonomisk værdi. Samtidig orienterer det politiske klima sig i stadig
større grad efter kommercialisering, privatisering og liberalisering, hvilket blandt er blevet
opnået igennem deregulering af markedet for at facilitere konkurrence og akkumulering af
økonomisk værdi (MacLean, 2011; Shade, 2011; Freedman, 2008). Udviklingen har, som
beskrevet over, bidraget til fragmentation i medielandskabet, men det er også en indikation på
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at mediernes økonomiske værdi i stadig større grad prioriteres fremfor den kulturelle, sociale
og demokratiske værdi, som public service broadcastingen er eksponent for (Pauwels &
Donders, 2011). Samtidig anses markedet også som kapabel til at varetage de kulturelle og
demokratiske funktioner, som public service broadcastingen har varetaget, hvilket har
bidraget til at public service broadcastingen i mange kontekster anses som unødvendig
indgriben i mediemarkedet (Bardoel & Lowe, 2007; Jakubowicz, 2011). I Norge har NRK
imidlertid, som Moe (2012) påpeger, haft relativ høj legitimitet. Det kan hænge sammen med
Norge er en velfærdsstat, med et karakteristisk mediesystem, der af Syvertsen et. Al (2014)
beskrives som en ”media welfare state”. I dette system anses medierne som vigtige
velfærdsinstitutioner, som tjener sociale, kulturelle og demokratiske funktioner, hvilket i
særdeleshed gælder public service broadcastingen, som er blevet anset som hjørnestenen i
dette politiske projekt (Syvertsen, et. Al, 2014). Alligevel er der, som Moe (2012) påpeger
”… little doubt that eventually it [NRK] will be the subject of controversy – as public service
broadcasting always is, everywhere” (66).
Som en konsekvens af at konteksten der i dag omgiver public service broadcastingen,
er præget af konkurrence, kommercialisering og fragmentationen har public service
institutionerne måtte implementere en række strategier, for at fremstå som relevante og
interessante for publikum. Det indebærer blandt andet et fokus på at lave lettere og mere
underholdende indhold som publikum ønsker at opsøge (Bird, 1998), hvilket ofte er blevet
betegnet som tabloidisering (Esser, 1999). Samt et øget fokus på at bruge tabloide greb som
identifikation og personificering for at få indholdet til at fremstå mere attraktivt (Reineman et
al., 2011). Fragmentationen af publikum har også betydet at institutionerne må benytte sig af
nye programplanlægningsstrategier for at fastholde publikums opmærksomhed på sine
kanaler og platforme. Det indebærer eksempelvis at præsentere publikum for indholdet på
organisationernes andre kanaler og platforme, ved at etablere såkaldte ”junctions”, eller andre
greb som ”lead-in-programming” og ”counter-programming” for at skabe at fastholde
publikums opmærksomhed fra et program til et andet (Ytreberg, 2002; Ihlebæk, Syvertsen &
Ytreberg, 2014).

2.4.2

Public service media

For public service broadcastere har forandringerne, som blev beskrevet over, betydet at
fænomenet er i færd med at blive rekonceptualiseret som public service media, en betegnelse
der fremhæver hvordan public service-ideen er i færd med bevæge sig ud over broadcastingen
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og i stedet blive et ”multiplatform”-fænomen (Bardoel & Lowe, 2007; Bechmann Petersen &
Rasmussen, 2007). I et public service perspektiv er denne redefinition nødvendig fordi
publikums fortsatte opbakning er afhængig af, at public service institutitionerne kan “…
accommodate the growing hunger of audiences for personalisation, downloading, access to
programming and archives, podcasts, etc.” (Jakubowicz, 2007, s. 36), hvilket kræver en
tilstedeværelse på- og tilpasning til de medieplatforme som publikum benytter sig af. Public
service broadcastingens fremtidige legitimitet afhænger derfor af organisationernes
tilpasningsdygtighed og evne til at orientere sig efter publikums behov (Bardoel & Lowe,
2007, s. 22). Som nævnt over, bliver public service broadcastingen imidlertid i stadig større
grad anset som unødvendig indgriben i markedet. Hvilket eksempelvis har betydet at BBC i
stadig større grad må forsvare nye tjenester, kanaler og platforme5 (Freedman, 2008). Dette
illustrerer at ekspansionen til en multiplatform virkelighed, og transformationen fra public
service broadcaster til public service media ikke altid er enkel for de etablerede public service
institutioner.
Indenfor medievelfærdsstaten har public service institutionerne imidlertid generelt set
fået mandat til at ekspandere til en bred vifte af platforme, for fortsat at kunne opfylde sit
samfundsansvar i den nye digitale medievirkelighed. I Norge har NRK ikke bare fået mandat
til at ekspandare til nye platforme, men det er forventet at organisationen benytter sig af nye
platforme, som det fremgår af NRK-plakaten (2015a): ”NRK skal være til stede på, og utvikle
nye tjenester på alle viktige medieplattformer for å nå bredest mulig ut med sitt samlede
programtilbud.” (§ 13d). Af denne grund betragter jeg i denne opgave ikke blot NRK som en
broadcaster6, men snarere som en ”cross-media institution” (Moe & Syvertsen, 2007, s. 159).

5

Dette er i stadig større grad været tilfældet i Storbritannien hvor en række tiltag har søgt at begrænse BBC, som
Freedman (2008) bemærker ”… that both its [BBC’s] existence and its daily operations are to be judged
primarily in relation to the impact it has on the wider media market”.(154), hvilket blandt andet indebærer at alle
nye kanaler, platforme og tjenester må igennem en ’public value test’ for at bestemme den offentlige værdi af det
nye produkt.
6
I opgaven bruger jeg alligevel begrebet public service broadcaster, selvom institutionerne har ekspanderet til
nye platforme. Grunden til jeg alligevel benytter mig af betegnelsen public service broadcaster er at denne
betegnelse er mere konventionel.
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3 Metodologiske tilnærmelser
Formålet med dette studie er at opnå en udfyldende forståelse af, hvordan NRK laver og
distribuerer nyheder. Studiet vil derfor blive designet som et casestudie, med NRK som
studiets enhed. Grunden til dette er, at casestudier ifølge Yin (2014) er egnede til at håndtere
et stort antal variabler, og derfor også til at opnå en dybdegående forståelse af den studerede
enhed. Ovenfor har jeg argumenteret for, hvorfor NRK er valgt som studiets case, og jeg vil
derfor her nøjes med at pointere at valget af NRK er strategisk og knytter sig til institutionens
særstilling i det norske samfunds som public service broadcaster. For at belyse min
problemstilling vil jeg benytte mig af en primært kvalitativ tilnærmelse, som vil kombinere
interviews med strategisk- og redaktionelt ansatte i NRK, med dokumentanalyse af en række
NRK strategidokumenter. I tillæg til dette vil jeg også benytte mig af kvantitave data som
foreligger fra undersøgelser udført af Kantar TNS.
I det følgende vil jeg indledningsvis begrunde hvorfor jeg har valgt at benytte mig af
kvalitative interviews, hvorefter jeg vil beskrive og reflektere over interviewprocessen.
Herefter vil jeg reflektere over hvad dokumentanalysen og den kvantative data fra Kantar
TNS, har bidraget med i mit studie. Afslutningsvis vil jeg reflektere over hvad min tilknytning
til NRK har betydet for studiet, og hvordan jeg har arbejdet for at minimere ideologisk og
institutionel påvirkning.

3.1

Kvalitative interviews

Som metode egner kvalitative interviews sig særdeles godt til at opnå indsigt om hvordan og
hvorfor informanter handler og tænker som de gør, samt hvordan de reflekterer over- og
begrunder sine valg (Brinkmann & Kvale, 2015). For at besvare min problemstilling har jeg
baseret min opgave på interviews med ansatte i NRK, som har beskrevet og reflekteret over
sine daglige arbejdsopgaver og rutiner og knyttet disse til organisationens strategier og
praksisser. Interessen for mine informanter har primært knyttet sig til deres rolle og funktion i
NRK og altså ikke for dem som personer.
Kvalitative interviews er en fleksibel metode for indsamling af data, hvilket både kan
være en af metodens styrker og svagheder. Det er en styrke fordi man undervejs i samtalen
kan tilpasse sine spørgsmål til informanten eller informationen som afdækkes. Derved kan
man opnå en dybere forståelse af det studerede objekt, eller afdække information som man

17

ikke selv havde tænkt på. Fleksibiliteten kan også være en svaghed fordi interviewet kan
komme til at mangle struktur, hvilket betyder at metoden kræver meget af forskeren i forhold
til at holde interviewet på ret spor (Brinkmann & Kvale, 2015). En måde man som forsker kan
modvirke nogle af svaghederne på, er ved at benytte sig af semi-strukturerede interviews – en
interview type som er kendetegnet af, at temaerne for interviewet er kendt på forhånd, mens
spørgsmålene og svarene kan og vil variere fra situation til situation. Styrken ved semistrukturerede interviews er, at man bibeholder en hvis fleksibilitet, som gør det muligt for
forskeren at forfølge interessante og uforudsete forhold undervejs, mens man hviler på en
struktur af kendte temaer og spørgsmål, som er med til at guide interviewet i den ønskede
retning (Brinkmann & Kvale, 2015; Grønmo, 2004).

3.2

Den syvfasede interview process

I planlægningen og udførelsen af mine interviews har jeg benyttet mig af Brinkmann &
Kvales (2015) syv-trins model for kvalitative interview studier. Det første trin i denne model
indebærer en (1) afklaring af studiets tema og hensigt for at komme nærmere et metodologisk
design. Jeg reflekterede indledningsvis over, hvad jeg ville undersøge og hvorfor jeg ville
undersøge det. Disse refleksioner har jeg introduceret i indledningen. Denne afklaring var
vigtigt for min beslutning om primært at basere min dataindsamling på kvalitative interviews,
fordi jeg vurderede at den bedste og mest effektive måde at få indsigt i, hvordan NRK laver
og distribuerer nyheder, var ved at snakke med ansatte i NRK.
Efter at have besluttet mig for at benytte mig af kvalitative interviews gik jeg i gang
med at (2) designe studiet. I denne fase gjorde jeg mig indledningsvis tanker om hvem jeg
skulle interviewe for at besvare min problemstilling, og hvordan jeg skulle komme i kontakt
med dem. NRK er en stor, og for udefrakommende, uoverskuelig organisation. Samtidig kan
mange af de ansatte i NRK også karakteriseres som eliter, fordi de er professionelle, som qua
sin position har relativ høj status, et stort ansvar, samt et sæt af bedriftsværdier at beskytte,
hvilket kan gøre det svært at få adgang til de mest relevante informanter (Welch, MarchanPeikkari, Penttinen & Tahvanainen, 2002). Jeg fik derfor hjælp til at identificere og kontakte
informanter af det, der ofte bliver betegnet som en gatekeeper. En gatekeeper er en ansat, som
har oversigt over organisationen og hvis støtte kan bidrage til give studiet øget troværdighed
indad i organisationen (Okumus, Altinay & Roper, 2007). Gatekeeperen var kendt fra et
tidligere praktikophold i NRK, og jeg lod hans indspil være udgangspunktet for min
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rekruttering af informanter. Jeg kombinerede hans anbefalinger, med indspil jeg modtog fra
NRKs arkivafdeling efter en indsynsbegæring og briefing om opgavens tematik7. Jeg
supplerede disse anbefalinger med min egen research, som havde til formål at finde ud af
mest mulig om informanternes baggrund, arbejdsområde og funktion i forkant af de
fremtidige interviews. Fordi jeg har baseret mig på anbefalinger fra en gatekeeper kan
udvlaget beskrives som et sneboldudvalg (Grønmo, 2004; Welch, Marchan-Peikkari,
Penttinen & Tahvanainen, 2002). Samtidig valgte jeg, som nævnt, at kombinere
anbefalingerne med min egen research, fordi jeg vurderede at dette design, ville give mig den
bedst mulige chance for at komme i kontakt med de mest relevante informanter, og derved
også styrke studiets validitet.
Efter denne proces endte jeg op med et udvalg på i alt ti informanter fra NRKs medie-,
nyheds- og distriktsdivision8. Fælles for dem er, at de varetager en strategisk og/eller
redaktionel funktion i NRKs nyheds- eller medieproduktion. Dermed er mine informanter en
del af mellemleder- og lederniveauet i NRKs medieproduktion, snarere end en del af
produktionsniveauet (Ytreberg, 1999). Mit udvalg består altså af informanter som i
overvejende grad har et overordnet blik på nyhedsproduktionen, og som dermed vil kunne
bidrage med strategiske indsigter og overvejelser om hvordan og hvorfor NRK laver og
distribuerer nyheder som de gør, snarere end indsigter der knytter sig til konkrete
produktionspraksisser. Mit udvalg består af de følgende ti informanter:
•

Laurie MacGregor, NRKs socialmedierådgiver, i NRKs mediedivision, interviewet d.
1/9-16

•

Øyvind Lund, NRKs mediedirektør, i NRKs mediedivision, interviewet d. 6/9-16

•

Christian Fougner, redaktions- og netchef i NRKs nyhedsdivision, interviewet d. 22/916

•

Steinar Nielsen, nyhedsbestiller i NRKs mediedivision, interviewet d. 28/9-16

•

Stein Bjøntegård, redaktør for publicering i NRKs nyhedsdivision, interviewet d.
03/10-16

•

Solveig Tvedt, redaktionschef for NRK nyheter på tv, interviewet d. 7/10-16

•

Linn Sandberg Skarstein, nyhedschef i NRKs distriktsdivision, interviewet d. 10/10-16

7

Indsynsbegæringen som i udgangspunkt drejede sig om at få adgang til en række strategiske dokumenter gav
ikke afkast i den henseende. I stedet fik jeg anbefalet en række informanter, hvoraf jeg endte op med at
interviewe flere.
8
Rekrutteringen af informanter skete sideløbende med at jeg begyndte interviewprocessen, og jeg benyttede
også mine informanter til at identificere andre potentielle informanter.
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•

Frank Sivertsen, redaktions- og projektleder i NRK Supernytt, interviewet d. 20/10-16

•

Even Nielsen, gruppeleder og vagtchef i P3nyheter, interviewet d. 24/10-16

•

Hanna Thorsen, redaktionschef NRK debatt- og kulturnyheter, interviewet d. 25/11-16

Som det fremgår af mit udvalg har størstedelen af mine informanter en funktion, der på en
eller anden måde knytter sig til nyhedsgenren specifikt, mens to af mine informanter, Lund og
MacGregor, har funktioner som knytter sig mere generelt til NRKs multiplatform
tilstedeværelse. Jeg har valgt at inkludere Lund og MacGregor i udvalget, for blandt andet at
kunne sige noget generelt om NRKs programplanlægning- og distributionsstrategi, fordi disse
strategier omfavner NRK nyheter og NRKs nyhedsdistribution.
Som forberedelse til mine interviews udarbejdede jeg også en interviewguide med
oversigt over spørgsmål og temaer, som jeg ville gennemgå under mine interviews. Guiden
indeholdte både dynamiske spørgsmål, som skulle bidrage til en positiv relation mellem mig
og mine informanter, og tematiske spørgsmål som skulle bidrage mere direkte til at producere
information, som jeg kunne bruge til at besvare min problemstilling (Brinkmann & Kvale,
2015, s. 157). For at forberede de tematiske spørgsmål læste jeg på forhånd en del forskning
om public service broadcasting, nyheder, offentligheden og fragmentationen af publikum i
dagens medielandskab, for at identificere problemstillinger, temaer og udfordringer som jeg
ville belyse nærmere med mine informanters hjælp. Forud for mine interviews overvejede jeg
også om mit sprog kunne være en mulig barriere i forhold til at skabe en positiv dynamisk
dimension. Jeg har efterfølgende vurderet at dette ikke blev et problem, fordi alle mine
informanter var positive til at besvare opfølgningsspørgsmål, mens flere af mine informanter
også gav udtryk for at de ville læse opgaven.
I tillæg til ovenstående gjorde jeg mig i denne fase også tanker om hvornår
interviewprocessen skulle være færdiggjort, og jeg tog etiske hensyn i forhold til mine
interviewobjekter ved at få mit studie godkendt ved NSD (Norsk Senter for forskningsdata)
(Brinkmann & Kvale, 2015, s. 125-147).
Efter design fasen (2) begyndte jeg at (3) interviewe mine informanter. Alle mine
interviews baserede sig på min interviewguide, og varede i gennemsnit omkring en time. Alle
mine interviews blev også optaget for at lægge til rette for senere transskribering.
Interviewprocessen blev påbegyndt i september 2016, og var med undtag af et interview,
færdig i oktober 2016. Fordi interviewprocessen strakte sig ud over et par måneder, arbejdede
jeg kontinuerligt videre med designfasen af studiet, hvilket indebar rekruttering af nye
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informanter, og en løbende tilpasning af min interviewguide (Brinkmann & Kvale, 2015, s.
149-166).
Parallelt med interviewene begyndte jeg også med at (4) transskribere de allerede
gennemførte interviews. For at lette transskriberingsprocessen benyttede jeg mig af
transskriberingsværktøjet HyperTranscribe. Interviewene blev transskriberet på original sprog
af mig, men siden norsk ikke er mit morsmål, fik jeg gennemgået citaterne som er brugt i
opgaven, af min norske samboer. Formålet med transskriberingen var at forberede
interviewene til den forestående (5) analyse (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 203-214).
Mit studie har i overvejende grad haft en eksplorerende karakter, som har taget sigte
på at afdække strategier, udfordringer og potentielle muligheder knyttet til NRKs
nyhedsformidling og opfyldelsen af deres samfundsansvar i en digital medievirkelighed. Min
analyse begyndte under selve interviewene, hvor jeg undervejs noterede mig refleksioner,
begrundelser og argumenter som jeg fandt interessante i forhold til min problemstilling. I
visse tilfælde benyttede jeg også muligheden for at teste mine tolkninger ved spørgende at
bede min informanter om at bekræfte eller afkræfte mine tolkninger. Videre benyttede jeg
også tiden umildbart efter et interview til at reflektere over hvad jeg havde hørt, og jeg
noterede mig de ting jeg fandt interessante. Sideløbende med transskriberingen bemærkede
jeg mig også mønstre i mine informanters svar, som jeg samlede i et eget dokument.
Tilsammen udgjorde de indledende analyser et fundament, hvorpå jeg konstruerede en række
koder, som jeg benyttede mig af i de efterfølgende analyser af det færdigt transskriberede
datamateriale (Brinkmann & Kvale, 2015). Af ovenstående fremstår analysen som en lineær
proces, men i realiteten har den været mere dynamisk, forstået på den at jeg har vendt tilbage
til min empiri flere gange, og udviklet nye koder eftersom jeg har opnået en bedre forståelse
af mit materiale.
Det sjette trin i Brinkmann & Kvale (2015) interview proces indebærer en vurdering
af studiets (6) kvalitet i forhold til reliabiliteten, validiteten og generaliserbarheden. Ifølge
Brinkmann & Kvale (2015) må validiteten tages højde for under hele studiet, og jeg har
forsøgt at tage højde for dette i de foregående trin af studiet, eksempelvis ved at benytte mig
af en gatekeeper for at identificere informanter, og ved at udarbejde en grundig
interviewguide. I tillæg har jeg også diskuteret mine analyser og tolkninger med min vejleder,
hvilket ofte beskrives som kommunikativ validitet (Grønmo, 2004, s. 235). Mine informanter
har også fået mulighed for at tjekke de citater jeg har brugt i opgaven, hvilket er et etisk
hensyn, som samtidig bidrager til at styrke opgavens validitet. Derudover er det også en
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styrke ved kvalitative studier at validiteten generelt er høj. Reliabiliteten er derimod lavere i
kvalitative studier, end tilfældet er for kvantitative studier. Det er en konsekvens af at
kvalitative studier ofte følger et induktivt oplæg som bygger på forskerens fortolkninger,
snarere end et deduktiv oplæg, som har en fastere struktur netop for at sikre at studiet kan
reproduceres (Grønmo, 2004). I forhold til generalisering, har mit studie ikke haft til hensigt
at generalisere. NRK er valgt som case på grund af sin særstilling i det norske samfund,
hvilket giver studiet en række interessante perspektiver i forhold til institutionens
samfundsansvar. Alligevel vil jeg fortsat argumentere for at NRK på visse områder ikke er en
atypisk case. NRK deler, som Moe & Syvertsen (2009) argumenterer, en række ligheder med
andre public service institutioner placeret i Nordeuropa, som eksempelvis DR i Danmark,
SVT i Sverige og BBC i Storbritannien. Disse institutioner befinder sig i mediesystemer, som
er karakteriseret af relativt stor grad af politisk indgriben, samt af relativt velfinansierede,
stærke og autonome public service broadcastere (398). Samtidig har flere af disse
institutioner, som eksempelvis NRK, DR og BBC, langt på vej haft en tilnærmelsesvis ens
udvikling og respons i mødet med digitaliseringen (Erdal, 2008, s. 37). Det er derfor
sandsynligt, at mit studie kan generaliseres indenfor denne kontekst, men for at bekræfte dette
vil videre forskning være nødvendigt.
Afslutningsvis måtte studiets fund også (7) rapporteres og formes til et læsbart
produkt, som efterlever videnskabelige kriterier (Brinkmann & Kvale, 2015), hvilket jeg også
har gjort.

3.3

Dokumentanalyse

Mit interviewstudie og dataene som er blevet indsamlet fra dette udgør studiets primære
empirisk materiale. Disse data er blevet kombineret med data fra både interne og offentligt
tilgængelige NRK-dokumenter. Dokumenterne har imidlertid en sekundær og supplerende
funktion i forhold til interviewdataene. Det vil sige, at jeg ved at benytte mig af
dokumentanalyse kan støtte op omkring de fund jeg har gjort i mine interviews, og derved beeller afkræfte mine fund. Yin (2014) bemærker at dette er en af dokumenternes vigtigste
funktioner i casestudier: ”For case study research, the most important use of documents is to
corroborate and augment evidence from other sources” (107). På denne måde kan
dokumenterne støtte op under studiets kvalitet, ved at afdække eventuelle
uoverensstemmelser i interviewene, som man får mulighed for at undersøge nærmere (Yin,
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2014). I dette studie vil jeg behandle mine dokumenter som kilder, som giver information om
den proces de har været med til at dokumentere (Karppinen & Moe, 2012). Det er imidlertid
vigtigt at bemærke sig, at alle dokumenter er produceret med en bestemt hensigt og med et
bestemt publikum for øje (Yin, 2014, s. 108). Det betyder at man vanskeligt kan observere
dokumentet som en objektiv repræsentation af faktum, og at man må være opmærksom på at
de både kan være upræcise og partiske (Karppinen & Moe, 2012, s. 180-181; Yin, 2014, s.
107).
Dokumenterne jeg har benyttet mig af i mit studie kan inddeles i to grupper. På den
ene side har jeg benyttet mig af offentligt tilgængelige rapporter, strategidokumenter og
retningslinjer. På den anden side har jeg også benyttet mig af en række interne
strategidokumenter, som jeg har fået adgang til efter mine interviews. Nogle af de interne
dokumenter har jeg lovet mine informanter at behandle som sensitive. Jeg har derfor
udelukkende benyttet disse dokumenter, som primært er nyhedsbestillingsdokumenter, som
baggrundsinformation. Det betyder at jeg ikke gengivet indhold fra disse dokumenter direkte i
opgaven. De har alligevel været nyttige i forhold til at teste- og støtte op omkring de
fortolkninger jeg har gjort af mine interviews. De offentligt tilgængelige dokumenter har jeg
derimod benyttet direkte i analysen, og i tilfælde hvor jeg har vurderet det som
hensigtsmæssigt for min argumentation, har jeg også gengivet indhold fra dem direkte.

3.4

Kvantitative publikumsundersøgelser

For at bidrage med kontekst til analysen af hvordan NRK laver og distribuerer nyheder til et
fragmenteret publikum, har jeg i kapitel 4 analyseret hvordan publikums medie- og
nyhedsvaner har forandret sig siden midten af 2000’erne. Formålet med denne analyse har
været at vise, hvordan antallet af kanaler og platforme har ekspanderet i perioden samt,
hvordan publikums nyhedsvaner har forandret sig. Denne analyse har primært baseret sig på
kvantitative data, der er blevet indsamlet af Kantar TNS og som er blevet samlet i
undersøgelserne: Forbruker & Media-, Interbus og TV undersøgelsen. Disse undersøgelser
baserer sig på store sandsynlighedsudvalg og er blevet udført med tanke på at give et
repræsentativt billede af den norske befolknings medievaner (Schrøder et al., 2003; Kantar
TNS, 2015a, s. 6). Selvom publikumsundersøgelser af denne art har til hensigt at være
repræsentative for hele befolkningen, har de ofte mangler i forhold til minoritetsgrupper, som
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ikke bliver dækket tilstrækkeligt i udvalgene (Schrøder et al., 2003)9. Jeg har fået adgang til
disse undersøgelser fra NRKs analyseafdeling og har ved hjælp af en række værktøj10, som
jeg havde kendskab til på forhånd11, hentet rådata fra de nævnte undersøgelser, som jeg selv
har analyseret og rapporteret i denne opgave.

3.5

Involvering og distancering

I etnografiske studier er det naturligt at knytte forbindelser til de mennesker man studerer.
Dette kan både være fordelagtigt, men kan også byde på udfordringer i forhold til at opnå en
kritisk distance til det studerede fænomen (Schlesinger, 1981). Mit studie er ikke etnografisk,
men jeg har benyttet mig af etablerede forbindelser til en række af de ansatte i NRKs
analyseafdeling, som jeg har stiftet bekendtskab med under et tidligere praktikophold i
afdelingen. Det bør pointeres at jeg altså ikke har haft nogen formel arbejdsrelation til NRK
under studiet. Forbindelserne jeg har haft i NRK har været værdifulde ressourcer for mit
studie af flere grunde: Først og fremmest fordi de har hjulpet med at identificere og kontakte
relevante informanter til studiet, dernæst også fordi jeg, som nævnt over, har fået adgang til
de nævnte publikumsundersøgelser.
Som Schlesinger (1981) bemærker med begrebet involvering (”captivation”) kan de
relationer som skabes i løbet af et studie have en hvis ideologisk påvirkning på forskeren, som
kan gøre det vanskeligt at opnå en kritisk distance til det fænomen man studerer. Jeg har
vurderet det som hensigtsmæssigt at reflektere over, hvad jeg har gjort for alligevel at
fastholde en akademisk distance til NRK, og organisationens ideologi. Det indebærer blandt
andet at jeg har været bevidst på ikke at diskutere opgavens fund med de ansatte i NRK, for
ikke at lade mig påvirke af alternative og pro-institutionelle fortolkninger. Samtidig har jeg
fra studiets analysefase til afslutning gradvist reduceret mine besøg på NRK. Denne proces,
som Schlesinger (1981) beskriver som distancering (”distanciation”), har haft til formål at
distancere mig fra NRK i takt med at opgavens deadline har nærmet sig. Formålet med dette
har været at sikre at jeg i analyse- og skriveprocessen kunne forholde mig både teoretisk og
kritisk til mit indsamlede materiale.

9

Se Schrøder et al. (2003) for en mere dybdegående diskussion om svaghederne ved publikumsundersøgelser
GallupPC og Infosys+
11
Dette værktøj har jeg lært under et praktikophold hos NRK analyse under min bachelor.
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4 Det fragmenterede TV-publikum
4.1

Kanal ekspansion

I en norsk kontekst begyndte fragmentationen af TV-publikum på tværs af et større antal
kanaler allerede i midten af 1990’erne, hvor NRK så tidligt som 1996 etablerede sin anden
kanal, hvilket bragte det totale antal landsdækkende kanaler til syv (MedieNorge, n.d.a). Det
var imidlertid først efter årtusindskiftet, og særligt efter digitaliseringen af bakkenettet i 2007,
at kanalekspansionen virkelig tog fart. Denne ekspansion blev faciliteret af digitaliseringen,
som øgede kapaciteten på sendenettet, hvilket resulterede i et stødt stigende kanaltilbud (Enli
et al., 2010, s. 17-50; Krumsvik, 2012, s. 56). Figur 1 illustrerer antallet af landsdækkende
kanaler i Norge fra 2003 til 2015.
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Figur 1: Illustrer udviklingen i antal landsdækkende norske kanaler fra 2003, hvor kanal ekspansionen virkelig begyndte at
tage fart, til 2015. Kilde: MedieNorge (n.d.a)

Som det fremgår af figur 1, er antallet af landsdækkende norske tv kanaler steget fra 6 i 2003
til 26 i 2015. Det stigende antal kanaler resulterede ifølge Enli et al. (2010) i at konkurrencen
om publikums opmærksomhed blev skærpet, og at monopoltidens samlede tv publikum blev
erstattet af et mere fragmenteret publikum (20). Dette fremgår også af figur 2, som illustrerer
de norske tv-kanalers markedsandele fra 2007 til 2016.
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Figur 2 viser markedsandelene i % per døgn for norske tv kanaler fra 2007 da bakkenettet blev digitaliseret til 2016. Kilde:
Kantar TNS (n.d.).

Figur 2 viser markedsandelene i % pr. døgn for NRK1, NRK2, NRK3/Super, TV2, TVNorge,
TV3 og ’resten’ for befolkningen (P12+). Som det fremgår af figur 2 har NRK1 tabt
markedsandele i befolkningen i den målte periode, fra 38% I 2007 til 31% i 2016. Kanalen
har imidlertid fastholdt sin position som landets største kanal igennem hele perioden. Set i lys
af at konkurrencen om publikum er blevet intensiveret, har NRKs kanaler fastholdt en stærk
position i TV-landskabet og NRK kan overordnet observeres som en succesrig aktør (Moe,
2012). TV2, landets næststørste kanal, har haft et tilsvarende fald i perioden, hvor kanalens
markedsandele er faldet fra 29% i 2007 til 18% i 2016. Også TVNorge har oplevet et lille fald
i markedsandele i perioden fra 10% i 2007 til 7% i 2016, mens NRK2, NRK3/Super og TV3
har været mere stabile. Det er samtidig værd at bemærke at markedsandelene for ’resten’ har
steget fra 15% i 2007 til 31% i 2016, hvilket illustrerer at kanal ekspansionen udover 2000tallet har resulteret i øget konkurrence om tv-publikum.
Den skærpede konkurrence om publikums opmærksomhed er ifølge Simon (1971),
den mest fremtrædende form for konkurrence i dagens informationssamfund, hvor særligt
internettet, med sit stadig stigende antal netsider, har bidraget til at gøre publikums
opmærksomhed til en mangelvare. Medierne indgår altså som Simon (1971) argumenterer i
en opmærksomhedsøkonomi, hvor stadig nye aktører, platforme, kanaler og teknologier
kæmper om at tilegne sig publikums opmærksomhed.
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4.2

Nettet som en vigtigere kilde til nyheder

Som beskrevet over har informationstætheden i dagens samfund haft stor betydning for
fragmentationen af publikum. Ser vi nærmere på publikums nyhedskonsum, som er af særlig
interesse i dette studie, har digitalisering og fremvæksten af internettet også påvirket hvordan,
vi som publikum konsumerer nyheder. Figur 3 illustrerer udviklingen i befolkningens
vigtigste nyhedskilde i perioden 2003/200412 til 2016. Dataene viser andelen af befolkningen
(P15+), som har svaret ”helt enig” i at et givent medie er deres vigtigste nyhedskilde.
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Figur 3: Viser udviklingen i publikums (P15+) vigtigste nyhedskilde fra 2003-2016. Andel i % som har svaret ’helt enig’ i at
et givent medie er deres vigtigste nyhedskilde. Kilde: MedieNorge (n.d.b)

Som det fremgår af figur 3, har avisen udviklet sig fra at være den vigtigste kilde til nyheder
for 23% af p15+ i 2003/2004, mens blot 10% af befolkningen anså avisen som sin vigtigste
nyhedskilde i 2016. En lignende, om end mindre drastisk udvikling kan observeres for TV,
som i 2003/04 var den vigtigste nyhedskilde for 23% af befolkningen, men som i 2016 blot
blev anset som den vigtigste nyhedskilde for 19% af p15+. Radio har været anderledes stabil
over den målte periode og var i 2003/04 den vigtigste nyhedskilde for 14% af befolkningen,
mens det samme var tilfældet for 13% i 2016. Den mest bemærkelsesværdige udvikling i
perioden er imidlertid fremvæksten af internettet som i 2003/04 var den vigtigste kilde til
nyheder for 7% af befolkningen, mens 43% af befolkningen i 2016 så sig ’helt enige’ i at

12

I perioden 2003/2004 til 2008/2009 målte undersøgelsen fra august et år til august året efter. Fra og med 2009
gælder resultaterne for hele kalender år (MedieNorge, n.d.b)
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internettet var deres vigtigste nyhedskilde. Denne udvikling har betydet at internettet i 2016
var det medie som den største andel af befolkningen (43%) anså som sin vigtigste kilde til
nyheder.
Internettet var i 2016 imidlertid ikke bare den vigtigste kilde til nyheder i befolkningen
generelt, men var også den vigtigste kilde til nyheder for alle aldersgrupper under 60 år. Dette
fremgår af figur 4, som viser hvor stor en andel, af forskellige publikumssegmenter, der har
svaret ’helt enig’ i at et givent medie er deres vigtigste nyhedskilde.
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Figur 4: Andel som har svaret ‘helt enig’ i at et givent medie er deres vigtigste kilde til nyheder, fordelt på forskellige
aldersgrupper. Kilde: Kanter TNS (2016a).

Som det fremgår af figur 4, anså 65% af de 15-19 årige, 74% af de 20-29årige og 62% af de
30-39 årige i 2016 internettet som sin vigtigste nyhedskilde. Til sammenligning anså blot 10%
af de 15-19 årige et af de traditionelle medier (tv, radio, avis) som sin vigtigste nyhedskilde,
mens det samme gjorde sig gældende for 11% af de 20-29årige og 15% af de 30-39årige. Den
eneste aldersgruppe, hvori internettet ikke blev anset som den vigtigste nyhedskilde var 60+. I
denne gruppe anså blot 15% internettet som sin vigtigste nyhedskilde, mens 34% anså tv som
sin vigtigste kilde til nyheder. I denne aldersgruppe stod også både radio (22%) og avisen
(25%) stærkere end internettet. Af ovenstående figur kan vi altså observere at internettet i dag
er det foretrukne medie for konsumption af nyheder blandt størstedelen af befolkningen, og
særligt blandt de yngre målgrupper. De traditionelle medier (tv, radio og avis) står derimod
fortsat stærkt blandt de ældre generationer.
Publikums forflytning fra de traditionelle platforme til internettet har haft stor
indflydelse på, hvordan traditionelle medier laver og distribuerer nyheder, hvor institutionerne
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i stigende grad fokuserer på at levere nyheder på nettet for at møde publikum der de er. Dette
har også påvirket de traditionelle mediers forretningsmodeller, som i mange tilfælde ikke har
været mulige at overføre til den nye kontekst på internettet (Krumsvik, 2012, s. 55-68).
Samtidig er det som Krumsvik (2012) pointerer også vanskeligt at tjene penge på internettet,
fordi der på nettet er ”… lav etableringsterskel, stadig nye substitutter [og] lav lojalitet fra
kunder…” (68).

4.3

Bevægelse mod sociale medier

Et af de medier som i dag tilegner sig stor andel af publikums opmærksomhed er sociale
medier (Webster & Ksiazek, 2012). Ifølge Deloittes medieundersøgelse (2016) var 9 af 10
nordmænd eksempelvis på sociale medier i 2016. Af figur 5 fremgår den daglige brug af
diverse sociale medier i 2016, fordelt på alderssegmenter.
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Figur 5: Figuren viser andele som har svaret at de benytter et givent socialt medie 'flere gange daglig' eller 'daglig'. Kilde:
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Som det fremgår af figur 5, er den daglige brug af sociale medier størst blandt den yngre del
af befolkningen. Eksempelvis benytter 91% af de 15-29årige sig af Facebook mindst en gang
om dagen, mens 75% dagligt benytter sig af Snapchat. Også Instagram og Youtube benyttes
dagligt af hhv. 53% og 42% af dette alderssegment, hvilket illustrerer at denne gruppe er
hyppige brugere af sociale medier. Til sammenligning benytter 58% af befolkningen over 60
sig af Facebook dagligt, mens blot 8%, 6% og 3% benytter sig af hhv. Snapchat, Instagram,
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Youtube i det samme alderssegment. Figuren over illustrerer altså tydeligt at brugen af sociale
medier er størst blandt de yngre dele af befolkning og at brugen bliver mindre i de ældre
alderssegmenter.
Af ovenstående figur kan vi også observere at Facebook er det mest benyttede sociale
medie, ikke bare i befolkningen, men også i alle individuelle alderssegmenter. I
aldersgrupperne 40-49 og særligt 50-59 og 60+ er Facebook det klart mest benyttede sociale
medie som benyttes af hhv. 74% 72% og 58% dagligt, mens det næststørste sociale medie i
disse aldersgrupper – Snapchat, benyttes af hhv. 33%, 24% og 8% dagligt. I aldersgrupperne
15-29 og 30-39 er Facebook også det mest benyttede sociale medie, men i disse grupper får
Facebook større konkurrence om publikums opmærksomhed – særligt af Snapchat, men også
af Instagram og Youtube, som dagligt benyttes af over en tredjedel af de enkelte
alderssegmenter.
Fremvæksten af sociale medier og deres store udbredelse har også betydet, at
publikums nyhedskonsum har begyndt at bevæge sig mod de sociale medier, som også
Fougner bemærkede under vores interview: ”51% bruker sociale medier som platform for
nyheter. Og 18% eller var det 12% bruker det som sin primære kanal for nyheter” (interview,
d. 22/9-16, redaktions- og netchef i NRK nyheter). Denne opfattelse støttes også af Deloittes
medieundersøgelse (2016), som viser at sociale medier var den vigtigste kilde til nyheder for
5% af befolkningen i 2014, mens dette havde steget til 13% i 2016. Særligt fremtrædende er
brugen blandt de yngre segmenter af befolkningen, hvor 25% af de 14-25årige i 2016 opgav
sociale medier som sin vigtigste kilde til nyheder (24).
Hertil kommer at Facebook på visse områder, i stadig større grad, associeres med
nyheder i den norske befolkning (P15+). Dette kan observeres på figur 6, som illustrerer
andelen af befolkningen (P15+) som har svaret ”enig” i en af de opførte påstande om
Facebook (se figur 6).
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På ovenstående figur fremgår det at en stigende andel af befolkningen siger sig enige i at
Facebook ”er raskt ute med nyheter”. Andelen enige har fra 2012 til 2016 steget fra 18% til
24%. Vi ser også en stigning i andelen som mener at Facebook ”gir bakgrunn for nyheter”,
hvilket har steget fra 7% 14% i samme periode. På spørgsmålene ”bringer stoff som danner
grunnlag for diskusjon” og ”gir nyheter på en lettfattelig måte” kan vi også observere en
stigning i perioden på hhv. 8% til 11% og 6% til 9%. På begge spørgsmål var toppunktet
imidlertid i 2015, hvor 13% mente Facebook bragte stof som dannede grundlag for
diskussion, mens 11% var enige i at Facebook gav nyheder på en letfattelig måde.
Det bør imidlertid påpeges at hovedparten af befolkningen ikke har svaret ”enig” på
de fremsatte påstande. At 24% i 2016 var enige i at Facebook ”er raskt ute med nyheter”
betyder eksempelvis at 76% enten ikke var enige i påstanden, eller at de ikke havde besvaret
spørgsmålet. På trods af at størstedelen af befolkningen altså ikke er enige i ovenstående
påstande om Facebook, illustrerer figur 6 alligevel at den norske befolkning i stadig større
grad associerer Facebook med nyheder.
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5 Strategier for at møde et
fragmenteret publikum
5.1
At skabe et univers og en distinkt
mærkevare
At skabe et ”univers” har været en fremtrædende strategi for mange traditionelle medier i
mødet med digitaliseringen. Denne strategi handler om at etablere et tilbud under en fælles
mærkevare ”… within which the audiences can watch and engage in audience activities on a
wide range of platforms” (Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg, 2014, s. 480). En grund til at
medieorganisationer har benyttet sig af denne strategi er, publikums fragmentation tværs af
stadig nye kanaler og platforme. Målet med strategien er at imødekomme publikum på deres
præmisser og omfavne deres vidt forskellige præferencer, ved at facilitere et væld af
konsumptionsmuligheder. Denne tankegang er også fremtrædende hos NRK på et overordnet
strateginiveau, hvilket fremgår af NRKs årsrapport (2015b):
For NRK er alle like viktige. Det betyr at vi må ha en ambisjon om at
allmennkringkasterinnholdet skal være tilgjengelig og bli brukt av alle målgrupper. Vi
ser i dag at mediebruken og medievanene er i endring i alle aldersgrupper, men at
endringen er størst og skjer først blant de yngste. Vi må fortsatt produsere og publisere
innhold på de tradisjonelle lineære plattformene (radio og TV), men vi må samtidig
klare å tilby innhold i en form og på en måte som er tilpasset en mediebruk i endring.
(44).
Som licensfinansieret public service broadcaster oplever NRK, som det fremgår af uddraget
over, sin legitimitet som afhængig af at man når ud til- og bliver brugt af alle segmenter af
publikum. Denne legitimering hentes, som Moe (2011) pointerer, fra NRK-plakatens §13d:
”NRK skal være til stede på, og utvikle nye tjenester på alle viktige medieplattformer for å nå
bredest mulig ut med sitt samlede programtilbud” (NRK, 2015a). I NRKs
legitimeringsdiskurs anses det altså som en nødvendighed at have en tilstedeværelse på alle
platforme, for at kunne opfylde sit samfundsansvar på en tilstrækkelig måde. Derfor bliver det
blandt mine informanter også beskrevet som både naturligt og nødvendigt, at NRK har en
tilstedeværelse på de platforme, som publikum benytter sig af. Steinar Nielsen, forklarede at:
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Vi gjør ikke jobben vår som allmennkringkaster hvis ikke innholdet vårt treffer
publikum. Det er ikke nok å lage innhold av et visst volum hvis publikum ikke bruker
det. Derfor er vi veldig opptatt av å treffe publikum, der hvor publikum konsumerer
innhold. (interview 28/9-16, NRKs nyhedsbestiller).
I takt med at publikum fragmenteres på tværs af stadig flere platforme og kanaler, som vist
over, anses det derfor i NRK som en nødvendighed at etablere et omfattende univers, som gør
det muligt at møde publikum med nyheder, der hvor de er. Dette anses som en nødvendighed i
forhold til at opfylde samfundsansvaret, men det har samtidig også den funktion at det
legitimerer en aggressiv platformekspansion, i en tid hvor public service broadcastingen ellers
er forsøgt marginaliseret, særligt i international kontekst (Jakubowicz, 2011; Moe, 2012).
NRKs univers består på et overordnet plan af fire forskellige platforme, som alle
benyttes til at distribuere nyheder. Disse platforme er tv, radio, net/mobil og sociale medier.
Indenfor et univers, som hviler på flere forskellige platforme, og som henvender sig til flere
publikumssegmenter, handler det for programlæggerne om at udvikle en forståelse af ”…
what different platforms are “good at” and how they may enchance each other. Another aspect
of thinking in terms of an overall universe is to identify how different channels and platforms
may cater to different segments, age groups generic tastes or genders” (Ihlebæk, Syvertsen &
Ytreberg, 2014, s. 481). Denne tankegang kan også observeres i NRK, hvor samtlige af mine
informanter har givet udtryk for en særlig bevidsthed omkring, hvilken rolle og funktion de
sociale medier tjener i NRKs samlede univers. MacGregor beskrev denne funktion på
følgende måde:
Sosiale medier er et verktøy for å nå ut til enda flere med innholdet vårt. Innholdet vårt
ligger på tv, radio og nettsidene våre, og så bruker vi sosiale medier for å spre dette
innholdet til de som vi ikke vanligvis når med de tre kanalene. Sosiale medier er en
brekkstang for å nå ut til enda flere med det innholdet vi lager. (Interview d. 1/9-16,
NRKs sociale medierådgiver).
Som det kommer frem af citatet over, anser NRK de sociale medier som et værktøj, der skal
tilgængeliggøre NRKs indhold for et endda større publikum. De sociale medier anses altså
først og fremmest som et supplement til NRKs andre platforme, fordi de i større grad
henvender sig til publikumsgrupper, som NRK vanligvis ikke når. Vi kan dermed trække en
parallel mellem NRKs vision for sociale medier, og deres tidligere vision for NRK2 efter
kanalens etableringen i 1996. Som Ytreberg (2002) argumenterer blev NRK2 oprettet som en
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”problem solver”, der havde til hensigt at sende de mere informative og krævende
programmer, som blev presset ud af NRK1s prime time sendinger af den øgede konkurrence i
perioden. På en lignende måde iagttager NRK også de sociale medier som en ”problem
solver”, der skal bidrage til at skabe bedre relation til et bredere og yngre publikum, i en tid
hvor dette segment er blevet sværere at nå. Dette gør sig også gældende for NRKs
nyhedsdistribution, som Sandberg Skarstein pointerede:
Vi bruker Facebook fordi det er der folk er, og særlig de unge målgrupper. Vi har jo en
utfordring med de som er under 50. Vi har en vanvittig lojal seer- og brukerskare som er
60+, mens de under 50 sliter vi litt med å nå. Særlig den målgruppe som er 20-29. Det
er de som definerer brukermønstre og brukervaner, hvor det forplanter seg oppover i
aldersgruppene. Mange av dem bruker jo utelukkende Facebook som nyhetskanal og
bruker kanskje ikke VG eller NRK i det hele tatt. Så det er viktig for oss å være der for
å nå de der de er. (interview, d. 10/10-16, nyhedschef i NRKs distriktsdivision).
NRKs fokus på at skabe en bedre relation til de unge målgrupper ved hjælp af de sociale
medier er, som nævnt over, et karakteristisk træk ved etableringen af et univers. De sociale
medier benyttes som et værktøj, der på et overordnet niveau har til hensigt at trække et stadig
større publikum ind i NRKs samlede univers, mens de også opfylder den samme funktion for
NRKs nyhedsunivers mere specifikt. På denne måde kan de sociale medier ses som et
værktøj, der potentielt kan bidrage til at modvirke fragmentationen af publikum, ved at
bidrage til at et større publikum kommer i kontakt med NRKs nyhedsindhold. Dette er
imidlertid paradoksalt, eftersom de sociale medier, som vist ovenfor, også er en af kilderne til
fragmentationen af publikum.
NRK anser altså de sociale medier som et vigtigt værktøj, der skal medvirke til at
organisationen opretholder sin legitimitet i alle dele af befolkningen, også blandt de yngre
målgrupper, som NRK har udfordringer med at nå. På denne måde bidrager de sociale medier
til at NRK nemmere kan opfylde sit samfundsansvar, netop fordi institutionen er forpligtet til
at ”… fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig
informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser” (NRK, 2015a, §12b),
hvilket, som nævnt, er en udfordring i dagens fragmenterede medielandskab.
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5.1.1

NRKs nyhedsmærkevare

Etableringen af et univers handler i tillæg til at benytte sig af et stort repertoire af kanaler og
platforme, også om at skabe en profil eller mærkevare som kan bidrage til at skabe
identifikation og loyalitet blandt publikum. Etableringen af en stærk mærkevare kan ses som
en ressource, der bidrager til at skabe værdi for indehaveren, ved at konstruere og
vedligeholde organisationens omdømme (Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg, 2014; Arvidsson,
2005; Johnson, 2013). For public service broadcastere specifikt, kan etableringen af en
mærkevare som publikum genkender, medvirke til at vedligeholde og styrke den offentlige
opbakning til institutionerne, i en tid hvor fænomenet i stadig større grad, og særligt i
international kontekst, anses som konkurrenceforvridende (Johnson, 2013, s. 315;
Jakubowicz, 2011, Moe, 2012). At etablere en mærkevare som publikum er i stand til at
genkende og har et forhold til, kan opfattes som public service broadcastingens
forretningsmodel, fordi licensens legitimitet er afhængig af, at publikum fortsat genkender og
bruger de tjenester som institutionerne leverer. Samtidig vil loyalitet til mærkevaren også
kunne ses som et element der potentielt kan modvirke fragmentationen af publikum.
Fordi en tydelig mærkevare kan skabe identifikation og loyalitet, og fordi NRKs
mærkevare er organisationens forretningsmodel, arbejder NRK med at fremme en tydelig og
genkendelig nyhedsprofil. Ifølge Steinar Nielsen har NRK en mærkevareambition som de
kalder ”Først – med hele bildet”, hvilket også blev bekræftet i et af NRKs
bestillingsdokumenter13. Han forklarede det sådan:
Vår visjon for nyhetsoppdraget er ”Først - med hele bildet”. Det betyr at vi skal gi
publikum umiddelbar oppdatering når viktige ting skjer. I tillegg skal vi sette nyheten
inn i en sammenheng, gi bakgrunn, tilby fordypning og analyse slik at publikum kan se
helheten. Og vi skal gjøre begge deler. (interview d. 28/9-16, NRKs nyhedsbestiller).
NRKs nyhedsmærkevare består altså af to centrale komponenter, hvoraf det ene handler om at
være ”først” ude med dækningen af en sag, mens den anden halvdel af mærkevaren sætter
fokus på at NRK også skal give publikum ”hele bildet”. Funktionen af disse komponenter vil
blive undersøgt hver for sig og i nærmere detalje i afsnittene under.

13

Som nævnt i metode kapitlet, har jeg lovet ikke at gengive direkte for disse dokumenter. Jeg har imidlertid her
valgt at bemærke at denne mærkevare er skriftliggjort og findes i et af NRKs interne policydokumenter.
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5.1.2

“Først” i en digital konkurrence om nyheder

At være først er, som det fremgår af ovenstående citat, tæt forbundet til dækningen af store
begivenheder, hvilket ofte beskrives som breaking news (Lewis & Cushion, 2009). At
journalistik der dækker store begivenheder, er et fokusområde for NRK, blev også påpeget
under mit interview med Fougner, som havde følgende refleksion om breaking news:
... breaking news, det som skjer akkurat nå, er det vi vet samler veldig mange
mennesker. Og der folk umiddelbart kommer løpende til NRK, er når det skjer store
hendelser. Store kriser, store sportsbegivenheter og andre former for direkte eventer,
som Melodi Grand Prix og Stjernekamp og andre ting som skjer akkurat nå, som finalen
på 100 meter eller slutten på en landskamp i fotball. Det er de direkte tingene. Også i
forhold til nyheter er det det som skjer akkurat nå, hvor vi ser i alle parameterne at
trafikken eksploderer. Og da forventer publikum at vi er der. (interview, d. 22/9-16,
redaktions- og netchef NRK nyheters).
Begivenhederne som trækkes frem i ovenstående citat kan groft set inddeles i to forskellige
kategorier. Den første kan karakteriseres som reelle ”events”, som eksempelvis store kriser
som naturkatastrofer og terrorangreb, men events kan også være skabt af medierne, hvilket er
tilfældet med Melodi Grand Prix og Stjernekamp. Sidstnævnte er eksempler på det der ofte
betegnes som ”pseudo events” (Boorstin, 1992). Det bør imidlertid påpeges at mediernes
dækning af begivenheder, både reelle- og pseudo events, involverer en høj grad af
planlægning og forberedelse, og at medierne derfor spiller en stor rolle i at skabe
opmærksomhed omkring disse begivenheder, både i dag og i et historisk perspektiv (Dayan &
Katz, 1992; Ytreberg, 2016). Begivenheden og mediernes dækning af denne – live og med
løbende opdateringer – har bidraget til at skabe en temporal oplevelse af nærhed til
begivenheden, hvilket i sin tur har bidraget til at skabe stor interesse og opmærksomhed
omkring disse begivenheder (Dayan & Katz, 1992; Maasø, 2016), hvilket også blev påpeget i
ovenstående citat. Fokus på at være først, handler altså om at kunne tiltrække sig
opmærksomhed fra store publikumsgrupper, og kan iagttages som et værktøj, som kan
bidrage til at samle et stort publikum, i en tid hvor fragmentationen gør dette sværere.
NRK har, som jeg vil demonstrere i det følgende, et stort fokus på at være først, fordi
det er et område hvor institutionen oplever stor konkurrence om publikums opmærksomhed.
Samtidig handler det, som nævnt over, også om at etablere en mærkevare, som efterlader et
indtryk hos publikum om, at de altid vil kunne finde den sidste nye udvikling i en sag hos
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NRK. Det fremgik også af mit interview med Sandberg Skarstein, som havde følgende
ræsonnement om vigtigheden af at være først:
Det [å være først] er viktig for å sikre at publikum vet at det er hos oss de kan få
informasjon tidlig. Og det gjelder jo ikke bare i forhold til å være først med selve
nyheten, men først på alt. Først på utvikling i saken, først på bilder. I en jungel av
inntrykk og informasjon, blir publikum stadig mer kravstore. Før var det nok at man så
på Dagsrevyen og så fikk man med seg det som skjedde. Men i dag så har man
mobiltelefonen, og når noe skjer så vil man ha det med en gang. Og man får det jo vite
med en gang. Enten gjennom sosiale medier eller et eller annet sånt. Så NRK ønsker å
være den som bringer den riktige informasjonen først ut til folk. Så man kan basere seg
på NRKs fakta og informasjon. Og forholde seg til det. Og hvis vi stadig vekk kommer
sist i rekken eller kommer haltende etter så vil vi ikke oppleves som relevante. (interviw
d. 10/10-16, nyhedschef i NRKs distriktsdivision).
At være først handler er altså et forsøg på at skabe en genkendelig profil, som skal bidrage til
at bringe publikum tilbage til NRK, fordi det er her de kan finde den sidste nye information de
søger. Ovenstående citat vidner også om at NRK oplever stor konkurrence om at være ”først”.
Lewis & Cushion (2009) argumenterer imidlertid for, at tidsforskellen mellem forskellige
mediers dækning af breaking news indhold er så lille, at publikum knapt vil bemærke det,
hvorfor mediernes overvældende fokus på at være først vanskeligt lader sig forstå. En mulig
forklaring på hvorfor NRK alligevel oplever at være ”først” som en nødvendighed er, som det
fremgår af ovenstående citat, at publikum har et opdateringsbehov. Fremvæksten af
mobiltelefonen, som giver øjeblikkelig adgang til internettet, betyder at publikum kan
tilfredsstille dette behov med en gang noget sker.
For at imødekomme dette behov, anser NRK det altså som vigtigt at være først og
internettet er blevet institutionens primære platform for nyhedsopdatering. Internettet opfattes
derfor også som den primære platform, for at løse den del af NRKs mærkevareambition som
institutionen kalder ”først”. Dette fremgik af mit interview med Tvedt, som pointererede at de
i TV redaktionen henviser publikum til NRK.no, for opdateringer på sager som de ikke har
billeder til selv at dække: ”Vi legger ofte ut linjer og henviser til NRK.no, for det er ikke alltid
at vi har bilder eller muligheten til å utdype en nyhet, hvis den kommer der og da. Så da
prøver vi å sende dem videre ut i NRK universet.” (interview, d. 7/10-16, redaktionschef for
NRK nyheter på TV). Dette understreger at NRK anser internettet som sin primære platform
for nyhedsopdateringer.
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At være ”først” handler imidlertid ikke bare om at være først ude med registreringen
af en nyhed. Denne del af mærkevaren viser til en overordnet satsning på at være først, både
med registrering og med opdatering af nyhedssager, hvilket også blev påpeget under mit
interview med Bjøntegård:
[...] målet er at du skal være en del av den loopen. For å fange oppmerksomheten til folk
og få dem til å ha deg med som en del av ritualet, så må du ha noe nytt hele tiden. Det er
poenget. La oss si at en person går inn en gang i timen og så ser at: ”jamen det er likt”,
så gir du folk et inntryk av at du egentlig ikke er så opptatt av det nye som skjer. Det du
konsentrerer deg om er på en måte bakgrunnshistoriene og det er fint, men jeg tror at for
å få folk til å klikke seg videre, så må du først og fremst få dem inn, og da må du også
oppdatere hele tiden. (interview, d. 3/10-16, publiceringsredaktør NRK nyheter).
For NRK er det vigtigt at skabe en oplevelse af dynamik omkring deres nyhedsdækning,
hvorfor hyppige nyhedsopdateringer er et vigtigt værktøj. Feuer (1983) beskriver dette som
”the ideology of liveness”, en betegnelse som illustrerer hvordan TV mediet skaber en
imaginær oplevelse af tilstedeværelse og øjeblikkelighed hos seeren. Denne ideologi bidrager,
i forhold til nyheder, til at give publikum en oplevelse af at nyhedsbilledet hele tiden udvikler
sig. NRKs fokus på at være først har altså et element af signalværdi. Fokus på at være først
har i følge Lewis & Cushion (2009) ”… little to do with conveying to audiences the
significant events of the day – it is there as a symbol of the newness of news” (317). At være
først indebærer altså et fokus på at lave hyppige nyhedsopdateringer, som skal sende et signal
til publikum om at NRKs nyhedsdækning er dynamisk, og kan tilfredsstille publikums
forestillede opdateringsbehov. Dette understreger, som jeg allerede har påpeget, at NRK anser
“først” som et redskab, som skal få publikum til at opsøge NRK. Samtidig er det også et
vigtigt redskab for at fremstå som relevante i dagens medielandskab, hvor konkurrencen om
publikums opmærksomhed bliver stadig større. At være først handler altså, som Bjøntegård
pointerede, om at kunne varetage sin konkurrenceevne: ”[...] jeg tror ikke du kan vinde en
digital konkurranse om nyheter uten å ha en ambisjon om å være først...” (interview d. 3/1016, publiceringsredaktør NRK nyhter).
Lewis & Cushion (2009) forholder sig imidlertid i overvejende grad negativt til det
øgede tidspres der knytter sig til mediernes fokus på at være først. De argumenterer for at
journalistikkens kvalitet – både informationen og det journalistiske håndværk – nødvendigvis
vil mindske fordi “an emphasis on speed inevitably means sacrificing the quality of
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journalism” (317). Domingo (2008b) finder også i sit studie af øjeblikkelighed i onlinenyhedsredaktioner at “The daily routines of online journalists are more concerned with
filtering and selecting a constant flux of informantion rather than an active search for stories”
(118). Dette kan være med til at forklare hvorfor NRKs nyhedsmærkevare også indeholder
komponenten ”med hele bildet.”

5.1.3

’Med hele bildet’ – public service broadcasting

Som nævnt, består NRKs nyhedsmærkevare af komponenterne ”først” og ”med hele bildet”.
Hvor først, som illustreret over, tager udgangspunkt i et oplevet opdateringsbehov hos
publikum og handler om at være rustet til en digital konkurrence om nyheder, så drejer ”med
hele bildet” sig i større grad om, at give publikum fordybning, baggrund og kontekst.
Bjøntegård forklarede balancen mellem de to elementer i NRKs nyhedsprofil på følgende
måde:
“Først” er den ene delen av vårt oppdrag, det andre er ”med hele bildet”. Vi skal gi folk
bakgrunn og gi de innsikt i saken. Det holder ikke bare å være først. ”Med hele bildet”
betyr egentlig å gi folk en slags forklaring på hva som skjer: Hva er det som skjer,
hvorfor skjer det? Det er jo ikke alltid man kan gi et fullt bilde av det, men du må på en
måte analysere det. Og bruke den kompetansen vi har. Det er en veldig viktig del av det
slagordet vårt, som er: ”Først - med hele bildet”. Det betyr ikke at vi skal være ”først
med hele bildet”. Helt uten den tankestreken så høres det ut som det aller viktigeste er å
være først. (interview, d. 3/10-16, publiceringsredaktør NRK Nyheter).
At give ”hele bildet” handler altså om give publikum indsigt, og om at kunne tilføre sin
nyhedsdækning dybde. ”Med hele bildet” kan også observeres som en respons på, at et
overordnet fokus på at være først, kan svække den journalistiske kvalitet, som pointeret over.
Samtidig har ”med hele bildet” også en funktion i forhold til tydeligt at adskille NRKs
nyhedsprofil fra sine kommercielle konkurrenter. Dette fremgår af ovenstående citat, hvor
min informant bemærkede at NRK må bruge den kompetence ”vi har”. Dette vidner om at
NRK anser sig som en organisation med stor kompetence, hvilket opfattes som et
konkurrencefortrin, som skal adskille organisationen fra sine konkurrenter. Dette blev også
pointeret under mit interview med Tvedt, som fremhævede netop NRKs historie og identitet
som en konkurrencemæssig fordel i dagens fragmenterede medielanskab: ”Jeg tror at selv om
du kan få nyheter fra alle kanter, så er det noe med hvem er avsenderen. Hvem er det som
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forteller meg nyheten? Hvem er det som fortolker nyheten for meg? Og her i NRK så har vi
lange tradisjoner med sterke kunnskapsrike profiler.” (interview, d. 7/10-16, redaktionschef
NRK nyheter på TV).
NRK anser altså at give ”hele bildet” som en del af organisationens identitet som public
service broadcaster. Denne del af nyhedsmærkevaren sigter også i større grad til opfyldelsen
af samfundsansvaret. Det vil sige at ”med hele billedet” i større grad handler om at give
publikum nok information til aktivt at kunne tage del i demokratiske processer på en
informeret og oplyst måde, som det fremgår af NRK-plakaten (NRK, 2015a). Sandberg
Skarstein forklarede hvordan ”med hele bildet” knyttes til NRKs public service identitet:
... det er viktig også å kommunisere at NRK, som lener seg på verdier som åpenhet,
troverdighet og tyngde fra gammelt av, vi er på en måte den trauste
allmennkringkasteren, vi skal stå like støtt på det benet som er ”hele bildet”. Ja, vi skal
være først, men vi skal også bidra med analyse, oversikt, informasjon og sette ting i
kontekst. Den biten er også veldig viktig. Vi er nødt til å hvile oss tungt på det. I
jungelen av så mye informasjon, så må vi være den som løfter blikket litt og som kan si
til folk at: ”Okay. Hør her, det betyr sånn.” Vi setter ting inn i en sammenheng og vi gir
folk en større forståelse av, ikke bare hva som skjer, men også hvorfor det skjer. [...] Vi
kan ikke bare stå på det ene benet, og vi kan ikke bare stå på det andre. Men til sammen
så tenker jeg at det utgjør noe som er veldig verdifullt for oss. Særlig i mediehverdagen
som er i stadig endring. (interview d. 10/10-16, nyhedschef i NRKs distriktsdivision).
Som min informant pointerer læner ”med hele bildet” sig altså på NRKs traditionelle public
service værdier, hvilket udgør fundamentet i NRKs identitet som public service broadcaster.
Mærkevarekomponenten ”med hele bildet” er altså knyttet tæt op til NRKs public service
tradition, og har til hensigt at give NRK en nyhedsprofil, som adskiller institutionen fra
konkurrerende- og i overvejende grad kommercielle nyhedsaktører.
”Med hele bildet” har i tillæg også en funktion i forhold til at inkludere andre
nyhedsnære genre, som debatprogrammer og magasiner i NRKs nyhedsprofil. Fælles for disse
er at de i større grad kan konsumeres tidsforskudt, i modsætning til live-indholdet som er
mere umildbart. På denne måder bidrager ”med hele bildet” til at udvide NRKs nyhedsbegreb,
til at inkludere andet indhold end det der præsenteres live. Disse andre nyhedsgenre er nyttige
fordi de er permanent tilgængelige via digitale arkiver (se Beer & Burrows, 2013 for
diskussion om digitale arkiver), hvorved de kan bidrage til at genere trafik over længere tid.
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Til sammenligning har breaking news kortere levetid, hvilket blev påpeget af Fougner:
Hvis vi kategoriserer sakene på breaking news, så vil de isolert sett ikke nå opp på
topplista. De gjør det inn imellom, men ikke hver dag. Og hvorfor det? Det er fordi at
breaking news har en kortere levetid. [...] Mens den langlesningssaken om hun jenten
som søkte jobb, men ikke fikk det. Eller hun kunne få jobben hvis hun tok av seg sin
niqab. Det er en type sak som er politisk korrekt å dele og som kommer til å spinne noe
voldsomt. Og som sannsynligvis er en av de mest leste i NRK i morgen. (interview, d.
22/9-16, redaktions- og netchef i NRK nyheder).
Som det fremgår af ovenstående citat, er det altså andre typer nyheder end det øjeblikkelige,
begivenhedsrige og live-overførte, som har potentiale til at generere trafik over længere tid.
Særligt gælder det indhold, der beskrives som ”langlesningssaker”, eller det som er politisk
korrekt at dele. Sidstnævnte vil jeg vende tilbage til i det følgende kapitel, men pointen her er
at sager som har lang levetid, ofte vil generere mere trafik over tid. Dette reflekteres også af
top ti listen over de mest læste sager på NRK.no i 2016, hvor ingen af sagerne havde karakter
af at være breaking news (Woldsdal, 2016).
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5.2

Tabloidisering og fragmentering

For at imødekomme fragmentationen af publikum arbejder NRK også med at gøre sit
nyhedsindhold mere appellerende for publikum, hvilket blandt andet blev påpeget under mit
interview med Lund: ”Svenskene, altså SVT, har sagt at til og med nyhetene skal være
underholdende, og jeg tenker hvertfall at de ikke må være kjedelige, for da vil ikke folk bruke
det. Og innholdet får jo ikke verdi før publikum faktisk bruker det” (interview, d. 6/9-16,
direktør i mediedivisionen). NRK anser det som vigtigt at imødekomme publikum med
indhold, der opleves som interessant. NRKs vægtlægning af underholdning begyndte i
1990’erne, da organisationen mødte konkurrence fra andre broadcastere, og er blevet
yderligere intensiveret af at publikum i dagens medielandskab har enormt stor valgfrihed. Det
betyder at publikum let kan finde alternativer til NRKs indhold, hvis de ikke føler sig
underholdt eller føler at indholdet fanger deres opmærksomhed. Ikke overraskende har NRK
derfor et stort fokus på at imødekomme publikum, som Fougner pointerede under vores
interview: ” Vi må tenke publikum, publikum, publikum. Folk kommer ikke til NRK.no for å
oppleve NRK jazz eller NRK klassisk. No offence, men det er ikke derfor de oppsøker våres
site. Det har de andre kilder som er bedre på” (interview, d. 22/9-16, redaktions- og netchef i
NRK nyheter). Orienteringen mod publikum kan ses som en indikation på, at NRK i færd
med at redefinere sig fra at være en traditionel public service institution, som primært har
fokuseret på at lave indhold som publikum bør se, læse eller høre, som eksempelvis NRK jazz
eller NRK klassisk, til i større grad også at lave indhold som publikum oplever som
interessant. At NRK er i færd med at redefinere sig og i større grad orienterer sig efter
publikums behov blev også fremhævet af Sandberg Skarstein under vores interview:
Vi kan ikke lene oss på en sånn ide om at vi vet hva som er interessant. Vi må være i
takt med publikum. Vi må vite hva som er publikums behov i større grad, og vi må rette
oss etter det hele veien. For langt tilbake så var det sånn at publikum ikke hadde noen
alternativer. De fikk det de fikk og var fornøyde med det. I dag så er de ikke fornøyd
med det, fordi med bare et tastetrykk så har de hele verden tilgjengelig. Så sånn sett så
stiller det større krav til oss at vi virkelig klare å skille og gi relevant informasjon.
(interview, d. 10/10-16, nyhedschef i NRKs distriktsdivision).
I en tid hvor konkurrencen om publikums opmærksomhed er stor har NRK altså fokus på at
lave indhold som publikum ønsker at læse og har lyst til at opsøge, i større grad end at lave
indhold som publikum bør læse. Baseret på ovenstående, vil jeg argumentere for at NRK
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forsøger at imødekomme fragmentation af publikum ved at lave nyheder som publikum
ønsker at læse, det vil sige nyheder som publikum oplever som interessante, underholdende
og/eller engagerende, for at fremstå som relevante for publikum.

5.2.1

Tabloidisering af nyheder

I forhold til nyheder, kan NRKs fokus på at orientere sig efter- og tilpasse sit indhold til
publikums ønsker og behov ses som en del af en større tendens, der er blevet beskrevet som
tabloidiseringen. Ifølge Esser (1999) er tabloidiseringen af nyheder et diffust og
flerdimensionelt fænomen, som blandt andet er kendetegnet af de følgende trender: Et
generelt fald i journalistiske standarder. Et fald i dækningen af såkaldt ”hard news” som
politik og økonomi, og en tilsvarende stigning i dækningen af ”soft news” som
underholdning, sport, skandaler og sensation14. I tillæg indebærer tabloidiseringen, også en
generel udvidelse af hvad journalister opfatter som relevant for vælgere at vide når de skal
vurdere om en kandidat er egnet som statsleder (Esser, 1999, s. 293). Ifølge Bird (1998)
indebærer tabloidiseringen også at publikum i overvejende grad konsumerer nyheder, som
opleves som interessant eller relevant for dem15. Det betyder eksempelvis at publikum er mest
interesserede i nyheder som de kan identificere sig med, føler sig personligt involverede i,
eller som på en eller anden måde engagerer publikum i en sådan grad, at nyheden får en
kommunikativ funktion og bliver et samtale tema (Bird, 1998; Meijer, 2007).
Tabloidiseringen af nyheder kan altså iagttages som et svar på et behov hos publikum.
Bird (1998) anser også tabloidisering som et greb journalister kan benytte sig af, for at få sine
nyheder til at fremstå som mere attraktive og engagerende for publikum. Eksempelvis kan en
nyhedssag, der tematisk omhandler et vigtigt tema som politik, benytte sig af greb som
identifikation og personificering for at gøre indholdet mere engagerende. Tabloidiseringen
handler altså ikke bare om at medierne bruger mere tid på at dække tabloide temaer, som
eksempelvis dem der omfattes af betegnelsen ”soft news”. Tabloidiseringen handler også at
man kan bruge vinklinger og narrative- og stilistiske greb for at gøre sit indhold mere
attraktivt, og få det til at fremstå som mere relevant for publikum (Reinemann et al., 2011). I
kontekst af det fragmenterede publikum, som i dagens medielandskab hurtigt og enkelt kan

Dikotomien ”hard news” og ”soft news” er tæt beslægtet med tabloidiseringen, hvor særligt ”soft news”, som
henviser til det lidt blødere nyhedsindhold, som underholdning og kendte, er tæt forbundet til tabloidiseringen
(Curran et al., 2010).
15
Bird (1998) bruger betegnelsen ”News we can use” for at beskrive hvordan publikum i overvejende grad
interesserer sig for nyheder som er relevante for dem.
14
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fravælge indhold der ikke interesserer dem, kan tabloidisering iagttages som et værktøj
etablerede medier kan benytte sig af for at generere større interesse omkring sit indhold.
Princippet der ligger bag tabloidisering, og som handler om at bruge en række greb, for at
gøre sit indhold mere attraktivt, er altså det samme princip som ligger bag NRKs universtænkning (kapitel 5.1), som handler om at have en tilstedeværelse på de platforme publikum
ønsker at bruge.

5.2.2

Tabloidisering, målgrupper og platforme

I NRK har platformen man publicerer på betydning for, hvor tabloid indholdet og
henvendelsesformen er. Dette blev eksempelvis påpeget af Thorsen da Angelina Jolie og Brad
Pitts skilsmisse blev taget op: ” Jeg er opptatt av at vi skal dekke de. Men der er diskusjoner
rundt dette her internt i NRK. Og hvilket nivå skal vi ligge på? Jeg tror nok at det er litt ulike
vurderinger for de ulike plattformene våre”. (interview, d. 25/11-16, redaktionschef i NRK
debatt- og kulturnyheter). I det følgende vil jeg undersøge to mulige forklaringer på, hvorfor
der er forskellige niveauer af tabloiditet på forskellige platforme. Den første er forbundet til
det publikum man henvender sig til, mens den anden forklaring kan knyttes til egenskaber ved
platformene man benytter sig af.
Som nævnt over, kan en mulig forklaring på sammenhængen mellem en given platform
og henvendelsesformen man benytter sig af, være forbundet til det publikum man henvender
sig til. Som illustreret i kapitel 4, anser unge eksempelvis internettet, og i stigende grad
sociale medier, som sine vigtigste kilder til nyheder, mens ældre i større grad benytter sig af
traditionelle platforme som tv og radio. Samtidig er der, som Fougner pointerede under vores
interview “… forskjell på å kommunisere med faren min, og kommunisere med sønnen min i
valg av ord”. (interivew, d. 22/9-16, redaktions- og netchef i NRK nyheter). Dette illustrerer
at henvendelsesformen NRK benytter sig på en given platform hænger sammen med hvilket
publikumssegment organisationen henvender sig til. Dette blev også pointeret af Lund, som
på spørgsmål om hvordan NRK tilpasser sig til yngre målgrupper svarede at:
Vi har lenge hatt P3Nyhetene som i form og tone of voice, har formidlet nyhetene på en
annen måte. De har også vært tydelig tilstede på Snapchat og andre sosiale medier, som
de unge bruker mer. Også de tunge nyhetsmiljøene i NRK, som for eksempel Urix,
prøver å finne andre måter å fortelle historiene på. (interview, d. 6/9-16, direktør i
NRKs mediedivision).
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NRK arbejder altså med at tilpasse både henvendelsesform og brugen af platforme til det
publikumssegment de henvender sig til.
Som beskrevet over er nyheder blevet mere tabloide, og samtidig viser studier også at
særligt unge – en målgruppe NRK har ekstra fokus på at imødekomme – foretrækker nyheder
som er tabloide i sin henvendelsesform (Meijer, 2007). Det betyder ikke at unge ikke
interesserer sig for seriøse og tunge nyhedssager, men ifølge Meijer (2007) må informationen
være præsenteret på en måde som fremstår interessant, morsom, underholdende og relevant
for dem: ”… serious information need not automatically exclude humour or a light tone.
Many youngster make no distinction between entertainment and information. In both cases,
“fun” or “interesting” is a precondition to continue watching. And young people indicate
interest in shocking, bizarre, funny and abnormal events.” (171). At de unge er de hyppigste
brugere af digitale platforme, og at NRK tilpasser sin henvendelsesform til målgruppen den
henvender sig til, betyder at indholdet som deles på sociale medier gerne har en tabloid
karakter. Det blev også påpeget af Lund under vores interview:
Den måten man har fortalt historie på, på TV og radio i veldig mange år, som har
fungert, fungerer ikke nødvendigvis når du kommer på digitale medier. Og på sosiale
medier spesielt er det selvfølgelig viktig å følge med på om vi klarer å fortelle de
viktige historiene der, eller om det kun er de lette og emosjonelle historiene som
kommer frem? Klarer vi virkelig å være en allmennkringkaster på sosiale medier også,
når det gjelder den litt tyngre delen av oppdraget? (interview, d. 6/9-16, direktør i NRKs
mediedivision).
Der er altså forskel på hvilken henvendelsesform- og hvilket indhold der fungerer på
forskellige platforme. Særligt trækkes der et skille mellem de traditionelle platforme, tv og
radio, og de digitale platforme, internet og sociale medier. Bag ovenstående citat ligger der
også en række centrale dilemmaer som knytter sig til brugen af sociale medier, hvilket jeg vil
vende tilbage til i opgavens kapitel 5.4.
Ser vi nærmere på de sociale medier, argumenterer Baumgartner & Morris (2010) for
at de primært kan forstås som tabloide medier, og at indholdet der spredes på disse platforme i
overvejende grad er ”soft news”. En forklaring på dette er at sociale medier ”… empowers
people, particularly young adults, to avoid content they deem undesirable” (28). Antagelsen
om at det primært er tabloide nyheder som deles og spredes i sociale medier, blev også støttet
af flere af mine informanter. Eksempelvis påpegede MacGregor at NRK er forsigte med at
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dele breaking news indhold på sociale medier: ” Vi må være forsiktig med breaking news
særlig på Facebook, fordi det kan være at mange blir møtt med informasjonen i Facebookfeeden sin først etter at nyheten ”have broken”. Så den kan allerede være ”yesterdays news”
når du får den i feeden” (interview, d. 1/9-16, NRKs sociale medierådgiver). Det er altså en
udfordring at dele breaking news indhold i sociale medier, fordi algoritmerne Facebook
baserer sig på ikke bygger på øjeblikkelighed, men i stedet fremhæver indhold som engagerer.
Og breaking news indhold er, som Fougner påpegede, ikke nødvendigvis indhold der
engagerer, fordi det ofte omhandler triste og tunge temaer, hvorfor indholdet ikke ”likes” eller
deles i samme omfang, som det lettere indhold gør:
… det er klart, er det MEGA breaking, så deles det. Men Facebook fungerer jo sånn at
hvis det er en veldig negativ nyhet, så vil folk ikke dele eller like det. De vil ikke bruke
de instrumentene Facebook har, for at noe skal spinne videre i Facebook. Så det kan
være noe folk ser, men så blir det på en måte vasket ut av feeden fordi ingen reagerer på
det som faktisk står i den posten. De tenker: Shit, det har smelt en bombe i Nice. Det er
ikke noen som deler det på den samme måten. Da går man kanskje i messenger, eller i
andre verktøy. Så, ja vi bruker det jo, men vi ser at det er mindre effekt av den type
varsling. Men vi må bruke de kanalene vi har, og der er de sosiale mediene en del av
det. (interview, d. 22/9-16, redaktions- og netchef i NRK Nyheter).
Gerlitz & Helmond (2013) beskriver de sociale funktioner, som bidrager til at åbne NRKs
indhold op for et større publikum som ”social buttons”, hvilket eksempelvis indebærer
funktioner som liking, deling, linking og kommentering (Gerlitz & Helmond, 2013) 16. Denne
logik betyder imidlertid at indhold som ikke ”likes” og deles i lige så stor grad vil opleve at
blive spredt mindre, hvorfor færre mennesker også vil blive præsenteret for indholdet i sin
feed. Som min informant bemærker, er dette eksempelvis en udfordring i forhold til breaking
news-sager, som eksempelvis terrorangrebet i Nice17. Fougner havde også andre eksempler på
indhold, der deles i et mindre omfang på de sociale medier:
For å ta et eksempel: Nå når den amerikanske kongressen vedtar den nye lov for
homofili som anerkjenner det på en helt annen måte enn tidligere, så er det ville
16

Med web 2.0 og sociale medier fik publikum mulighed for at deltage i produktionen af indhold. Dette førte til
udviklingen af hvad Gerlitz & Helmond (2013) kalder en Like-økonomi: “an infrastructure that allows the
exchange of data, traffic, affects, connections and of cource money, mediated through Social Plugins and most
notably the Like button (1353).” Denne industri er altså bygget på sociale plugins som bidrager til at indhold
spredes og åbnes op for et nyt og større publikum (Gerlitz & Helmond, 2013)
17
D. 14/7-16 blev Nice udsat for et terrorangreb, hvor 84 mennesker mistede livet efter en mand kørte en lastbil
ind i en stor folkemængde.
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jubelscener og gay-parades i Washington. Men det ingen har sett er at det var nesten
like store motdemonstrasjoner. De bildene ble jo ikke delt for det er ikke politisk
korrekt å dele. Ergo så dukker det heller ikke opp i feeden din. Og du tror jo at hele
USA syns dette var knall, men du ser ikke det andre bildet, som vi da ville ha dekket.
(interview, d. 22/9-16, redaktions- og netchef i NRK nyheter).
På sociale medier har NRK altså en række publicistiske udfordringer, som knytter sig til
indhold, der er ”politisk ukorrekt” at dele, netop fordi denne type sager ikke vil opnå lige så
stor spredning. At visse typer indhold underrapporteres på sociale medier, som eksempelvis
moddemonstrationerne mod den nye lovgivning om homoseksuelle, kan byde på udfordringer
i forhold til at publikums nyhedskonsum potentielt kan blive mere ensidigt, hvilket særligt
gælder for grupper vis primære nyhedskonsum finder sted på sociale medier. Som nævnt i
opgavens teorikapitel kan undereksponeringen af visse typer indhold føre til ekko-kamre som
forstærker ens eksisterende synspunkter og bidrager til at polarisere samfundet (Sunstein,
2007).
Indhold som er upolitisk korrekt at dele, samt tunge, triste og mere seriøse nyhedssager
underrapporteres altså på sociale medier, fordi de ikke formår at generere et stort nok
engagement. Det repræsenterer en udfordring for NRK i forhold til at nå publikum med den
tunge og vigtigere del af sit samfundsansvar, som Fougner påpegede under vores interview: ”
Så ja vi kan risikere at publikum ikke får med seg de viktigeste sakene, men samtidig må vi
forholde oss til at publikum vil ha mer av det de liker, og mindre av det de ikke liker”
(interview, d. 22/9-16, redaktions- og netchef i NRK nyheter).
De samme mekanismer som bidrager til at visse typer indhold underkommunikeres på
sociale medier, medvirker også til at andre typer indhold oplever stor spredning. Samtidig
medvirker det også til at publikum får mere af det de vil have. Ifølge Sandberg Skarstein er
det indhold, som opnår stor spredning, indhold som viser engagerende øjeblikke, og som
giver publikum særlige oplevelser:
Vi har noen forskjellige eksempler på ting som gir veldig engasjerende opplevelser. Du
kan ikke lese deg til det, du må bare se videoen. Og den kommer sånn [knipser], og det
er veldig effektivt fortalt. Så funker det godt og det kan gjerne gå viralt. Vi hadde et sånt
eksempel med en Nordlending som satt og så på fotballkamp, og blir så engasjert at han
banner og hopper og spretter. Publikum elsker det. For det gir en latter og en opplevelse
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av noen ting som du ikke kunne ha fått på samme måte i en tv sak eller et annet sted.
(interview, d. 10/10-16, nyhedschef i NRKs distriktsdivision).
Som det fremgår af citatet over, er det de specielle historier, fortællinger og oplevelser som
bliver delt på de sociale medier. Eksemplet der trækkes frem i ovenstående citat, demonstrerer
at det er indhold som har stor underholdningsværdi, som engagerer og som har en lidt kuriøs
karakterer, der gør sig godt på Facebook. At indhold som deles på sociale medier har en
tabloid karakter blev også pointeret af Sandberg Skarstein, som på spørgsmålet om hvilket
indhold, der klarer sig godt på Facebook gav følgende eksempel:
... [På] et skoleball for de som går på gymnasiet, der har det tatt så av med bruk av
penger og limousin og dyre kjoler at rektor ønsker å stoppe det. Der ser vi at det er stoff
som er litt sånn mykt, men som har en ekstrem god inngang, som skaper stort
engasjement fordi alle syns det er interessant og spennende, og lurer på hva det er som
skjer. (interivew, d. 10/10-16, nyhedschef i NRKs distriktsdivision).
I ovenstående citat bekræftes det, at det er det indhold som engagerer publikum, der deles,
spredes og som ender med at blive læst af et stort publikum på sociale medier. En mulig
forklaring på hvorfor det er det tabloide indhold, som deles på sociale medier, kan ifølge
Meijer (2007) være at, de tabloide sager ofte har en kommunikativ funktion, som mange unge
anser som afgørende for deres interesse. Dette indikerer også at ”… the informative function
of media, and of single programmes, is becoming secondary to their communicative function
in social networks” (Meijer, 2007, s. 170), og at ”… litt sånn snakkis”-indhold (Sandberg
Skarstein, interview, d. 10/10-16, nyhedschef i NRKs distriktsdivision) er vigtigt på sociale
medier. Even Nielsen havde følgende tilføjelse til listen over indhold som fungerer godt på
sociale medier, hvilket understreger pointen om at det er indhold som har en tabloid karakter:
Det er jo ofte video som fungerer generelt. Altså hvis man skal måle det på spredning
og engasjement i kommentarfelt så er det jo ofte en type saker som vi kaller hjertesaker,
som er litt følelsesladet saker. Vi hadde en video som gjekk veldig bra som handler om
en gutt som hadde fått en gokart av sin far, og så er faren død, og så ble denne gokarten
stjålet. Så laget vi en nyhetssak på video, basert på en sak fra et av distriktskontorene
våre, som vi delte på Facebook. Og den gjekk veldig fort viralt. Og så er det som jeg sa
i sta, sånne dyrevelferdssaker som går bra hos oss. Skam. Du kan bare skrive Skam og
så får du en god reach. (interivew, d. 24/10-16, gruppeleder og vagtchefen i P3Nyheter).
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5.2.3
Tabloidisering og public service broadcasting: Den
NRKske måde
Tabloidisering er imidlertid, som jeg bemærkede i mit teorikapitel, et omdiskuteret fænomen,
som potentielt kan svække den politiske journalistik og med det også demokratiet (Patterson,
2000). NRKs inkorporering af tabloide greb er derfor, som Steinar Nielsen påpegede under
vores interview, nødt til at ske på en måde som er i overensstemmelse med organisationens
demokratiske ansvar:
Vi skal drive med folkeopplysning og bidra til demokratibygging. Det å skaffe seg høye
seertall, lyttertall og brukerklikk kan være enkelt hvis man tilbyr innhold som er søtt
nok i smak. I tillegg til å nå bredt ut, må vi også tilby innhold som har en merverdi og
som gjør en jobb. Da må innholdet anrettes slik at publikum liker det og velger det
(interview, 28/9-16, NRKs nyhedsbestiller).
Det illustrerer at NRKs nyhedsformidling må balancere brugen af tabloide greb for at gøre sit
indhold attraktivt, med den demokratiske funktion, som NRKs indhold også må varetage. At
opnå stor udbredelse og høje brugstal er altså som det fremgår af ovenstående citat, ikke et
alternativ for NRK for enhver pris. NRK arbejder derfor med at finde sin måde at indarbejde
tabloidiseringen i sin nyhedsdækning på, som Sandberg Skarstein påpegede under vores
interview:
Vi må man bare finne vår måte å gjøre det på. Jeg tenker at det er en jobb som vi
kanskje ikke helt har knekt koden på enda. Hva er den ”NRKske” måte å gjøre det på?
For vi vet hvordan det er med utenriksstoff og den type ting. Men hva med Märtha og
Ari skilles? (interview, d. 10/10-16, nyhedschef i NRKs distriktsdivision).
Brugen af clickbait kan fungere som et konkret et eksempel på hvor NRK sætter grænsen for
tabloidiseringen. Clickbait, er ifølge Blom & Hansen (2015) et karakteristisk træk ved den
tabloide presse, som benytter sig af clickbait-overskrifter for at generere ekstra interesse og
nysgerrighed omkring en nyhedssag, ved at tilbageholde information. Clickbait opfattes af
nogle af mine informanter som et greb, der ikke er foreneligt med NRKs identitet som public
service broadcaster. Dette blev eksempelvis påpeget af MacGregor under vores interview:
”Det vi skriver skal vi have 100% dekning for. Det skal gi brukerne verdi. Det skal ikke være
noen ”prik, prik, prik”-, ”clickbait” eller ”teaser” overskrifter bare for å få opp klikk-tallene.
Det er ikke sånn vi driver”. (interview, d. 1/9-16, NRKs sociale medierådgiver). På trods af at
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NRK i udgangspunkt tager afstand fra brugen af clickbait, pointererede Fougner at dette ikke
altid er helt sort og hvidt. På spørgsmål om hvorvidt NRK benyttede sig af clickbait svarede
han:
Nej, men det er en veldig vanskelig balansegang. Vi har jo masse diskusjoner om det
her. Vi kan ikke lage titlene på en sånn måte at de fremstår som tran heller. Alle vet at
tran er sunt, men gidder du? Nej, helst ikke, hvis jeg kan unngå det, for nå vil jeg slappe
av, så gi meg heller en goodie som smaker litt bedre. Og så kommer de: ”Oi - siden jeg
nå tok den lille goodie, så tar jeg litt tran i tillegg”. Så det er noe med å mikse sakene og
titlene på en sånn måte at du da klarer å få til en eller annen action. Men hvis du
gjennomfører en transaksjon og du føler deg lurt etterpå, så er det kjørt. Folk vil ikke bli
lurt. Folk vil ha en positiv opplevelse. (Interview, d. 22/9-16, redaktions- og netchef i
NRK nyheter).
Som det påpeges i citatet over, anser NRK det som en balancegang at lave overskrifter, der
fremstår attraktive og interessante for publikum, uden at være for tabloide, men som samtidig
heller ikke fremstår som ”tran”. At finde den rigtige balance, er som det fremgår af
ovenstående citat, svært. Og det bliver mere kompliceret af at det tabloide indhold eller
”goodien”, som min informant beskrev det, har en funktion i forhold til at skabe interesse
omkring det lidt tungere indhold. Den tabloide sag har på denne måde en funktion i forhold til
at generere interesse omkring NRKs tungere indhold. Eksemplet med clickbait illustrerer at
tabloidiseringen er en stadig balancegang for NRK. Og selvom clickbait i sig selv ikke anses
som noget NRK skal ”drive med”, fremgår det af ovenstående at NRK har et lige så stort
fokus på ikke at fremstå som ”tran”. Sandberg Skarstein gav under vores interview yderligere
information om hvad NRK anser som acceptabelt i forhold til tabloidisering i af sit
nyhedsindhold:
Vi må dekke det som folk er opptatt av, men så skal vi også stille oss spørsmålet: På
hvilken måte dekker vi det? Vi skal jo dekke med fakta, vi skal dekke med kontekst og
konsekvenser, den type ting. Vi skal ikke spre rykter og drive med nedvurdering. Det er
noe sladderpressen driver med. Det er de som finner på å publisere løse rykter,
påstander eller historier fra kilder som ikke er pålitelige. Den typen ting, det skal vi ikke
gjøre. (interview, d. 10/10-16, nyhedschef i NRKs distriktsdivision).
NRK sætter altså også en grænse for tabloidiseringen i forhold til publicering af visse typer
indhold. Særligt gælder det indhold som baserer sig på rygter, sladder og nedvurderinger,
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hvilket ofte er kendetegn for den tabloide presse. Ved at afvise clickbait og indhold som
bygger på rygter og lignende indhold, distancerer NRK sig fra den tabloide presse som
eksempelvis Se og Hør. Af ovenstående citat fremgår det samtidig at den ”NRKske” måde at
dække tabloide sager på, handler om at dække sagerne med fakta, kontekst og konsekvenser.
På denne måde er NRKs dækning af tabloide sager knyttet tæt op til momentet ”med hele
bildet” fra NRKs mærkevare. Det illustrerer at NRK har fokus på at dække nyheder, tabloide
eller ej, på en måde som er forenelig med institutionens samfundsansvar.
Af NRKs langstidsstrategi fremgår det at NRK har fokus på at ”Gjøre det viktige
populært og det populære viktigt” (NRK, 2015d, s. 5), hvilket reflekterer NRKs balancegang
mellem på den ene side at lave nyheder som har en funktion, og på den anden side at undgå at
fremstå som ”tran”. I det følgende vil jeg undersøge hvad denne langtidsstrategi i praksis
betyder for NRK, fordi det viser hvordan NRK inkorporerer tabloide greb i sin
nyhedsdækning. Min undersøgelse tager udgangspunkt i Reinemann et al. (2011) pointe om at
sager som i udgangspunkt anses som lette, som eksempelvis kendisnyheder, kan være vinklet
og skrevet på en måde som fremhæver sagens sociale, kulturelle eller demokratiske værdi,
hvorfor sagen ifølge Reinemann et al. (2011) vil kunne anses som ”hard news”. For
Reinemann et al. (2011) har både sagens tema, fokus og stil betydning for, i hvor stor grad en
sag fremstår som ”hard” eller ”soft”. Det er imidlertid ikke min hensigt at komme med en
sådan vurdering af NRKs nyhedsformidling. Jeg observerer imidlertid at kombinationen af et
let tema med et hårdt fokus og/eller stil, kan sammenlignes med det NRK karakteriserer som
”det populære viktigt”. På samme måde kan et hårdt tema med et lettere fokus og/eller stil
også ses som et eksempel på det NRK beskriver som ”det viktige populært”. Indsigten fra
Reinemann et al. (2011) kan hjælpe os til at forstå hvordan NRK i praksis tager sigte på at
indfri sit strategiske mål om at ”Gjøre det viktige populært og det populære viktigt” (NRK,
2015d, s. 5). For at illustrere ovenstående pointe vil jeg benytte mig af et eksempel som blev
trukket frem under flere af mine interviews: Hvorvidt Angelina Jolie og Brad Pitts
skilsmisse18 er et tema som NRK skal dække? Dette blev forklaret af Sandberg Skarstein på
følgende måde:
Angelina Jolie og Brad Pitt skilles, er det en sak som NRK dekker? Ja selvfølgelig er
det det, men noen mener at det ikke er det, fordi det er kjendisnytt. Men det er to av de
største kjendisstjernene i vår tid, som har stor definisjonsmakt og påvirkningskraft i
18

At Angelina Jolie og Brad Pitt skulle skilles blev offentligt 20. september 2016, og fandt altså sted i løbet af
min dataindsamling (Honningsøy & Woldsdal, 2016). Eksemplet har der også præget mine interviews når temaet
har bevæget sig ind på tabloiditet.
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samfunnet for øvrig, ikke bare i Hollywood. De har satt ting på agendaen både med FN
og med nødhjelp. Det er en dynamikk der, som vi ikke bare kan utelukke uten videre
fordi det er kjendisstoff. [...] hvis folk er opptatt av det så er det vår oppgave å dekke
det. Og den holdninga til at: ”Skal vi nedverdige oss til å dekke sånne ting?” Det syns
jeg henger igjen fra gammelt av. Det er mange som fortsatt kanskje holder seg litt for
nesen og tenker at det ikke er NRK verdig. Men jeg tenker at det ikke er NRK verdig, å
droppe dekning av ting som en stor del av befolkningen er opptatt av, fordi vi ikke har
tradisjon for det. Da mener jeg at vi ikke utviklet oss i riktig retning. (interview, d.
10/10-16, nyhedschef i NRKs distriktsdivision).
Som det fremgår af citatet over, er min informant af den overbevisning at Angelina Jolie og
Brad Pitts skilsmisse selvfølgelig er et tema som NRK skal dække, på trods af at temaet
tilsyneladende har været omdiskuteret internt i NRK. Dette bidrager til at understøtte min
tidligere pointe om, at NRK er i færd med at redefinere sig, og skifte fokus fra at lave indhold
som organisationen mener publikum bør se, til i større grad at fokusere på at lave indhold
publikum ønsker at se. Videre er en mulig grund til at min informant anser Jolie & Pitts
skilsmisse som et tema NRK skal dække, for det første, at det er noget der interesserer folk.
For det andet er det også en kendissag, som omhandler to kendte som udviser stort
samfundsengagement. Det betyder at min informant anser dette som en kendissag, der kan
placeres i en større kontekstuel sammenhæng, hvorved sagen også kan tilføjes et element af
samfundsværdi. Netop fordi sagen kan vinkles på en måde som fremhæver dens
samfundsværdi, anses det også som en NRK-sag.
At NRK er optagede af ikke at fremstå som tran, er imidlertid ikke ensbetydende med
at NRK vil dække alle kendissager, hvilket også blev pointeret af Thorsen under vores
interview: ”At når Märtha og Ari skiller seg, selvfølgelig skal vi dekke det. Men jeg snakker
jo ikke om sånn random kjendiser. Det holder vi oss unna. Det er privatlivets fred mye av det.
Det er ikke der vi er. Men de store sakene, de skal vi dekke.” (interview, d. 25/11-16,
redaktionschef i NRK debat- og kulturnyheder). At gøre det populære vigtigt, handler altså
om at bearbejde sager, som i udgangspunkt kan opfattes som tabloide, med et fokus og stil,
som placerer sagen i en større kontekstuel sammenhæng og som fremhæver indholdets
samfundsmæssige værdi. Samtidig er det, som nævnt over, ikke alle kendissager som NRK
dækker og sagen må, som det bemærkes i citatet, være interessant for et stort publikum. Dette
handler både om at distancere sit nyhedstilbud fra den tabloide presse, og om at fastholde som
forankring i public service traditionen.
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Den anden del af NRKs langtidsstrategi (2015d) handler om at gøre det vigtige
populært. Denne del af strategien kan ses som en reversering af ”det populære viktigt”. Hvor
”det populære viktigt” henviser til dækning af sager som tematisk tager udgangspunkt i let
indhold, så handler ”det viktige populært” om at benytte sig af et fokus og en stil som kan
gøre de tunge temaer mere tilgængelige. Det blev eksempelvis påpeget af Thorsen under
vores interview:
... jeg har sansen for god tabloid journalistikk, så lenge det er jobbet journalistisk med.
At man bruker noen grep for å skape identifikasjon, at man bruker noen grep for å gjøre
det tilgjengelig for et bredere publikum, som kanskje i utgangspunktet ikke bryr seg om
en sak. Så jeg mener det ligger noe interessant der, som er et bra verktøy for å nå ut til
folk. (interview, 25/11-16, redaktionschef i NRK debatt- og kulturnyheter).
I citatet over fremgår det at tabloide greb, som identifikation, anses som et værktøj der kan
benyttes for at skabe interesse omkring nyhedssager, der i udgangspunktet måske ikke ville
have appaleret til publikum. Identifikation er et af de traditionelle nyhedskriterier og det
handler om at forstå- og spejle det publikum man skriver til (Bjerke, Øvrebø & Brurås, 2012).
I tillæg til identifikation handler brugen af tabloide greb også om at arbejde med måden man
præsentere sit indhold på, hvilket henviser til stilen man benytter i sin henvendelse. Dette blev
eksempelvis påpeget af Steinar Nielsen: ”Vi skal ta på alvor at det er et språk og en
henvendelsesform som handler om å blande af tekst, bilder, video og andre måter å illustrere
ting på eksempelvis med statistikk og visualisering. Vi må arbeide med måten vi presenterer
stoffet vårt på.” (interview, d. 28/9-16, NRKs nyhedsbestiller). Som det fremgår af
ovenstående citat, har NRK fokus på at benytte sig af de multimodale udtryksmuligheder, en
digital og cross-media tilstedeværelse giver mulighed for. Men som påpeget flere gange, må
NRK finde en balance mellem det kommercielle, tabloide og lette indhold på den ene side, og
det seriøse og tunge indhold, som knytter sig til samfundsansvaret på den anden side. Derfor
handler det også om at finde en balanceret henvendelsesform, som også Sandberg Skarstein
pointerede under vores interview:
Jeg tenker jo at man skal ikke drive med ”LOL”- og vitseopplegg for å få frem
nyhetene. Det syns jeg er helt feil. Det har vi jobbet en del med i valgdekningen. Vi skal
ikke ha emojiis på alle videoene vi lager, bare for at sette kapsen bak frem og forsøke å
være kule. Det slår helt feil ut og blir bare mislykket. Men jeg tenker at særlig nå, den
veien det går, der publikum har så mye høyere krav til visuell presentasjon, innpakning
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og den type ting. Der skal det ganske mye til for å skille seg ut i mengden. Og da er vi
nødt til å tenke på, at det ikke bare er innholdet i det vi skal ha frem som betyr noe. Det
er hele pakken. Og så må vi gjøre det på en kløktig måte, med å ha kvalitet på
historiefortellingen vår på alle sider. Men jeg tenker at vi er nødt til å ta det på alvor,
hvis man skal kunne stå ut i alt det her, som folk får tilbud om til enhver tid og som
dukker opp i feeden din bare du blar. [...]. Så der er vi nødt til å forbedre oss og stille
høyere krav til alle de som jobber med nyheter fremover. At man må være bevist på
innpakningen. (interview, d. 10/10-16, nyhedschef i NRKs distriktsdivision).
Altså er NRK opmærksomme på at stilen man benytter, når man henvender sig til publikum er
et vigtigt virkemiddel for at fremstille sit indhold på en attraktiv måde. Det indebærer, som
det påpeges over, ikke at man skal benytte sig af emojiis og lignende, men snarere at man
omfavner at ting som video og billeder for at gøre det vigtige nyhedsindhold mere attraktivt.
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5.3
Digitale intermediaries og NRKs
distributionsstrategi
Som beskrevet i afsnittene over har NRK blandt andet imødekommet fragmentationen af
publikum ved at etablere et nyhedsunivers, som i tillæg til en genkendelig nyhedsprofil også
omfattes af platformene der indgår i NRKs overordnede univers. Dette skal gøre NRK i stand
til at møde publikum med nyheder ”… uansett hvor vi når de ...” (interview, d. 10/10-16, med
Sandberg Skarstein, nyhedschef i distriktsdivisionen). Samtidig benytter NRK sig også af
mere underholdende indhold og tabloide greb for at gøre sit indhold attraktivt for publikum. I
det følgende vil jeg se nærmere på NRKs distributionsstrategi, særligt som det knytter sig til
institutionens multiplatformsunivers og fragmentationen af publikum.

5.3.1

Programplanlægning i et multiplatformsunivers

I den lineære TV økonomi baserede broadcasting institutitionerne sig på nøje planlagte
programplaner for at skabe en form for ”stickeness”, der skulle bidrage til at fastholde
publikum på kanalen de så (Marshall, 2004). I dag har de traditionelle broadcastere imidlertid
etablerede flere kanaler og ekspanderet til nye platforme, og har i processen udviklet sig til
multimedieinstitutioner. Nogle har anset disse forandringer som ildevarslende for tv-mediets
fremtid og har proklameret at medieudviklingen vil føre til ”the end of television” (Katz &
Scanell, 2009), mens andre har påpeget at tilgængeliggørelsen af indhold on-demand har
betydet at behovet for programplanlægning bortfalder (Lotz, 2009; Marshall, 2004). Jeg vil
imidlertid, i lighed med Ihlebæk, Syvertsen og Ytreberg (2014), argumenterer for at der i
dagens multikanal og multiplatform system fortsat er et behov for programplanlægning. Et
argument som også understøttes af, at man fortsat finder programplanlæggere i TV-husene.
I dagens mediesituation, hvor indhold spredes på tværs af flere platforme end
nogensinde før møder programlægningen imidlertid nye og vanskeligere udfordringer. Jeg vil
i det følgende se nærmere på NRKs programplanlægning, eksemplificeret ved NRKs
nyhedsformidling og med et særligt fokus på brugen af sociale medier. Jeg vil derfor ikke se
på hvordan NRK skaber flow langs sine tv kanaler19, men jeg vil snarere se nærmere på de
forskellige greb og værktøj som NRK benytter for at flytte publikum på tværs af de platforme,
som indgår i NRKs univers. Mit fokus er på såkaldt cross-channel og cross-platform
19

Ofte betegnet som vertikal og horisontal flow se Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg (2014), for en nærmere
diskussion af hvordan norske broadcastere skaber vertikal og horisontal flow i fragmenteringsfasen.
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scheduling, et område hvor NRKs strategi tidligere er blevet beskrevet som keeping them and
moving them: En strategi som går ud på at holde publikum indenfor sit samlede univers
(Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg, 2014).
Denne indfaldsvinkel er interessant fordi den kan sige noget om balancen og forholdet
mellem de forskellige platforme i et multiplatformsunivers som NRKs. Samtidig er det også
interessant fordi NRKs nyhedspublicering i dag har ekspanderet til en række sociale
medieplatforme, som rigtigt nok åbner op for et nyt og større publikum, men som i kraft af at
være kontrolleret af tredjepartsaktører også byder på en række nye udfordringer for
nyhedspublicister og programlæggere, som jeg vil demonstrere i det følgende. Brugen af
tredjepartsplatforme betyder nemlig at publiceringen af nyheder i dagens medielandskab i
realiteten har strækket sig udover NRKs eget univers, og bevæget sig ind i universer der er
kontrolleret af andre aktører. Det betyder at NRK i dagens medielandskab ikke bare må lave
såkaldt ”cross-channel” og ”cross-platform” programplaner (Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg,
2014), men at de også må arbejde med en form for cross-universe scheduling.
Jeg vil derfor, som en indledning til den forestående analyse af NRKs cross-platform
og cross-universe programlægging, udforske hvordan NRKs nyhedspublicering i dag indgår i
det man kan kalde et ”forbundet medieøkosystem”, som består af flere særskilte og delvist
overlappende universer. Min antagelse er, at dette økosystem, og særligt forholdet mellem de
forskellige universer i økosystemet, har stor betydning for hvordan NRK publicerer indhold,
samt for hvordan de forholder sig strategisk, til at forflytte publikum på tværs af de forskellige
platforme de benytter sig af.

5.3.2

Et forbundet20 medieøkosystem

Som allerede nævnt består NRKs overordnede univers af fire forskellige platforme: tv, radio,
net og sociale medier. Dette gælder også for nyheder, som Sandberg Skarstein på spørgsmål
om hvilke platforme NRK benytter til at distribuere nyheder, forklarede at: ” Det er på en
måte fire: radio, tv, nett/mobil og sosiale medier. Og sosiale medier er jo egentlig anerkjent
som den fjerde selvstendige plattformen. Og vi skal se på det som det, men det er klart at det
er ikke uproblematisk for oss” (Interview, d. 10/10-16, nyhedschef i NRKs distriktsdivision).

På engelsk ”networked”. Betegnelsen er brugt for at illustrere at medieøkosystemet som NRK indgår i er
forbundet som et netværk med flere noder. En anden pointe er, som jeg bemærkede i foregående kapitel, at
NRKs kommunikation på sociale medier, underlægges sociale logikker for spredning, hvilket også gør det
vigtigere at anrette sit indhold på en måde som lægger til rette for at publikum benytter sig af ”social buttons” for
at sprede indhold. Mere om dette i konklusionen.
20
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Citatet udtrykker vis ambivalens til brugen af sociale medier. Jeg foreslår derfor at
beskrivelsen af NRK som et enhedsligt univers bestående af fire platforme, et væld af kanaler
og et særskilt brand er for harmoniserende og begrænset, fordi den ikke giver rum for at
brugen af tredjepartsejede platforme, som eksempelvis Facebook også er problematisk for
NRK. Eksempelvis påpegede jeg ovenfor, at de sociale medier gør det vanskeligere for at
NRK at opfylde sit samfundsansvar, blandt andet fordi de sociale medier fremhæver det
tabloide indhold, mens det tunge indhold underkommunikeres.
For at analysere hvordan og hvorfor NRK publicerer nyheder på sociale medier som
de gør, er det nødvendigt at bruge en betegnelse som er mindre harmoniserende, og som
sætter fokus på forholdet mellem NRKs egne platforme (tv, radio og net) og platformene der
ejes og kontrolleres af tredjepartsaktører (Facebook, Instragram, Snapchat og Youtube).
Samtidig bør begrebet også fremhæve, at der knytter sig visse udfordringer til brugen af disse
tredjepartsplatforme. Jeg foreslår derfor, som allerede nævnt, at man iagttager NRKs univers
og de distributionsmuligheder de benytter sig af, som en del af et større medieøkosystem
bestående af flere forskellige og delvist overlappende universer, som kontrolleres af
forskellige aktører med forskellige interesser.
Denne betegnelse er frugtbar fordi den fremhæver hvordan de sociale medier, som har
fået en stadig større rolle i dagens medielandskab, har bidraget til at skabe en ny
konkurrencesituation, med ændrede konkurrencevilkår og nye udfordringer for de etablerede
medier (Enli & Syvertsen, 2016). Etablerede mediers benyttelse af sociale medier, betyder at
konkurrencen forflytter sig fra primært at foregå mellem de etablerede mediers distinkte og
afgrænsede universer (altså en form for ekstern konkurrence), til at blive både intern og
ekstern fordi de sociale medier, på en og samme tid, er en del af de etablerede mediers egne
universer, men samtidig også udgør en egen konkurrerende platform og et konkurrende brand.
De sociale medier overlapper på denne måde de etablerede mediers universer, hvor de, som
Sandberg Skarstein bemærkede i citatet over, indgår som en ”… selvstending” platform. De
sociale medier udgør samtidig et eget univers, der konkurrerer om publikums opmærksomhed
på lig linje med andre medier. Dette illustreres på figur 7, hvor Facebook er brugt som
eksempel.
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Figur 7: Figuren illustreret NRKs univers som på en og samme tid skilt fra- og forbundet til de sociale medier, her
eksemplificeret ved Facebook..

Som det fremgår af figur 7 er NRK, fordi de benytter Facebook som publiceringsplatform,
forbundet til Facebooks brand. Denne figur kan udvides ved at inkludere flere sociale medier,
som Instagram og Twitter, men også ved at inkludere andre broadcastere og mediehuse som
TV2 og VG, som også oplever at deres platforme overlappes af de sociale medier. Her har jeg
imidlertid valgt bare at benytte mig af Facebook for at tydeliggøre min pointe. Det illustrerer
at etablerede medier som NRK, ved at benytte sig af sociale medier, indgår i et forbundet
medieøkosystem, som byder på en række nye udfordringer for de etablerede medier.

5.3.3

Digital intermediaries

I det følgende vil jeg illustrere hvordan de sociale mediers paradoksale dualitet, som en del af
NRKs univers og som et selvstændigt og konkurrende univers, påvirker NRKs
nyhedspublicering. Jeg vil først se nærmere på nogle af de udfordringer, der gør brugen af de
sociale medier problematisk, og som er relevant for NRKs distributionsstrategi. Det er
imidlertid, som MacGregor nævnte under vores interview,: ”… et fagfelt full av fallgruver”
(interview, d. 1/9-16, NRKs sociale medierådgiver), og mine informanter har beskrevet en
lang række udfordringer. Den kommende gennemgang har ikke til hensigt at være en
udtømmende liste, der beskriver alle de udfordringer, som gør brugen af sociale medier
problematisk. Den har snarere til hensigt at eksemplificere nogle af de udfordringer som
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NRK, som public service broadcaster, står overfor og må forholde sig til, når de publicerer
indhold, som eksempelvis nyheder, på Facebook, Twitter eller Snapchat.
De sociale medier repræsenterer, som nævnt, et dilemma for etablerede medier fordi
de på en og samme tid åbner op for et større og yngre publikum, mens de på den anden side
også er en konkurrent, der udfordrer de etablerede medier i kampen om publikums
opmærksomhed. Samtidig gør de det vanskeligere for public service broadcastere som NRK
at indfri sit samfundsansvar. De betegnes derfor ofte som ”digital intermediaries” eller
”digital disruptive intermediaries”. En digital intermediary kan forstås som ”… a third party
[that] enters an industry and provides a new digital service that challenge established business
models and changes the way in which value is created or distributed” (Riemer et al., 2015, s.
10). Begrebet beskriver et væld af forskellige tjenester, for hvilke fællesnævneren er, at de
fungerer som algoritmebaserede “gatekeepers”, hvoraf prominente underkategorier blandt
andet inkluderer søgemotorer, indholdsleverandører og sociale medier (Enli & Syvertsen,
2016).
Begrebet ”disruptiv” har imidlertid som Christensen, Raynor & McDonald (2015)
argumenterer, på trods af sin store udbredelse, i nogen grad mistet sin betydning, fordi det
ofte er blevet misforstået og anvendt fejlagtigt. Jeg har derfor i mit studie valgt primært at
forholde mig til betegnelsen digital intermediary, fordi deres påvirkning har varieret fra
tjeneste til tjeneste og fra marked til marked. Begrebet er alligevel nyttigt fordi de digitale
intermediaries tilsammen har accelereret både det økonomiske og teknologiske pres på
eksisterende medier (Enli & Syvertsen, 2016). Iagttager vi de sociale medier som digitale
intermediaries, ser vi som illustereret over, at de både har ”disruptive and supportive” (Enli &
Syvertsen, 2016, s. 4) funktioner i forhold til nyhedsformidlingen for etablerede broadcastere.
De disruptive funktioner kommer blandt andet til udtryk igennem det øgede økonomiske og
teknologiske pres de ligger på etablerede broadcastere, hvilket blandt andet indebærer at de er
medvirkende til fragmentationen af publikum, som illustreret over. De støttende funktioner
kommer derimod, som nævnt, til udtryk ved at de åbner op for et nyt og større publikum.
MacGregor beskriver således ikke overraskende de sociale medier på følgende måde: ” Vi
snakker ofte om Facebook som en 'frenemy'. Den er jo et viktig verktøy for å nå ut til enda
flere med innholdet vårt ...” (interview d. 1/9-16, NRKs sociale medierådgiver).
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5.3.4

Digital intermediaries og mærkevaregenkendelse

Betegnelsen af de sociale medier som en ”frenemy” (en sammentrækning af ordene friend og
enemy) beskriver dualiteten og dilemmaet som de sociale medier repræsenterer for etablerede
medier. Mine informanter er opmærksomme på at brugen af de sociale medier ikke er
uproblematisk. Særligt fremhæver de det som en udfordring at de sociale medier sætter pres
på NRKs mærkevare og derved truer både NRKs forretningsmodel og fremtidige legitimitet,
som Lund påpegede under vores interview:
For oss så er det en fare at vår forretningsmodell, som er gjenkjennelsen av merkevaren,
svekkes sånn at oppslutningen om lisensen faktisk blir borte, fordi folk ikke er klar over
at det NRK-innholdet de konsumerer på Facebook kommer fra NRK. Det kan på sikt bli
en veldig stor utfordring for oss. (interview d. 6/9-16, direktør i NRKs mediedivision).
NRK har altså, et tydeligt ønske om at fremstå som afsender af indholdet de publicerer, fordi
det er direkte forbundet til deres legitimitet. Julie Light (2004) har med udgangspunkt i BBC,
også vist hvor vigtigt det er for BBCs legitimitet at organisationen fremstår som tydelig
afsender af indholdet der publiceres. Det vil sige at der må være en tydelig forbindelse
mellem indholdet de publicerer og organisationens brand: ”Completing that virtuous circle,
linking consumption with credit back to the BBC and ultimately with approval of the licence
fee..” (138-139). For NRK betyder det at der må være en tydelig forbindelse mellem NRKs
brand og indholdet de publicerer, for at sikre mærkevaregenkendelse, og fortsat opbakning til
licensen. Denne proces beskrives af Light (2004) som ”the virtuous circle”.
Hvorvidt cirklen fuldenes afhænger imidlertid af de platforme som NRK benytter sig
af, og det er her inddelingen i forskellige univers, som karakteriseret over, kommer ind i
billedet. Indhold som publiceres i NRKs eget univers er bedre rustet til at fuldende cirklen,
fordi indholdet optræder i et tydeligt designede ”environments” eller miljøer ”… whose main
purpose is to facilitate continuity” (Ytreberg, 2002, s. 287). Ytreberg (2002) bruger begrebet
”continuity” for at beskrive et sæt af strategier, som har til hensigt at fastholde publikums
opmærksomhed på en eller flere kanaler igennem sendefladens varighed. Begrebet er derfor
forbundet til traditionel programplanlægning på tv (286). Eftersom programplanlægning, som
jeg ser det og har argumenteret for over, fortsat er relevant i et multiplatform univers, forstår
jeg også begrebet i en udvidet forstand; som et sæt af strategier, der har til hensigt at fastholde
publikums opmærksomhed indenfor en aktørs overordnede univers. Lund gør også
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opmærksom på at publicering indenfor NRKs eget univers giver NRK større redaktionel
kontrol, og større mulighed for at designe et ”environment” omkring publiceringen:
Det er jo helt åpenbart at sosiale medier gir gode muligheter for en allmennkringkaster,
men at det også er noen store utfordringer. Altså når du er på egen plattform kan du
”bundle” innholdet ditt. Du har full redaksjonell kontroll på omgivelsene og hvordan
dette fremstår for publikum. Det har vi jo ikke på sosiale medier. (interview, d. 6/9-16,
direktør i NRKs mediedivision).
På NRKs egne platforme, har NRK mulighed for at designe et ”environment” ved at bruge
elementer som eksempelvis logoer, bannere og kanalernes distinkte mærkevareprofiler til at
skabe genkendelighed. Disse elementer har som nævnt til hensigt at facilitere ”continuity”,
men har samtidig også et formål i forhold til at minde publikum om, at det indhold de er i
færd med at konsumere kommer fra NRK (Ytreberg, 2002; Ihlebæk, Syvertsen, Ytreberg,
2014; Arvidsson, 2005). De samme muligheder eksisterer imidlertid ikke i lige så stor grad,
når publiceringen bevæger sig ind i de sociale mediers universer.
Når NRKs publicering strækker sig udover NRKs eget univers, og ind i et univers der
kontrolleres af en tredjepartsaktør, vil indholdet de publicerer ikke længere figurere i et
”environment” de selv har designet, men i et som er designet af en tredjepart. Derved er der
også en fare for at forbindelsen mellem indhold og brand svækkes, og at ”the virtuous circle”
ikke vil blive fuldendt. Dette har Johnson (2013) eksempelvis illustreret, i sin analyse af
BBCs brand online, ved at vise hvordan digitale intermediaries bidrager til at sløre
forbindelsen mellem BBCs indhold og BBCs brand, netop fordi de digitale intermediaries
præsenterer indholdet i nye ”environments” som ikke bærer BBCs brand: ”… these
examples21 demonstrate that online the virtuous circle is not always completed as programmes
emerge in non-BBC-branded sites” (326). Mine informanter udtrykker ikke overraskende,
også en bekymring over at de sociale medier kan svække ”the virtuous circle”. Fougner
fortalte under vores interview om problematikken, der knyttet til mærkevaregenkendelse på
de sociale medier:
Hvis du spør alle de vanvittig mange tusen som så Skam, om hvem det er som egentlig
sender Skam, så er jeg ikke sikker på at 100% svarer NRK. Og igjen hvor fanger du det
Johnson (2013) bruger eksempelvis Dave’s Top Gear side som et eksempel på dette. På Dave’s Top Gear side
tilbydes blandt andet information, spil og et forum som alle bærer Top Gears visuelle profil, men ingen steder på
Dave’s side refereres der til BBC som skaber af programmet, mens BBC’s logo heller ikke er tilstede (326). Se
http://dave.uktv.co.uk/shows/top-gear/
21
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opp? Nå snakker jeg hele tiden om Yodle, men det eneste de er opptatte av der nå er
”når kommer den neste sesongen av Skam?” Ja, den kommer i november. Men det er
noe med at de samler opp en lenke her, eller en deling der. De går ikke inn på
Rema1000 og kjøper varen der, og går ut igjen og det står Rema1000 på kassalappen.
De har vært på Facebook. Så det er jo en utfordring alle sliter med. Innimellom så er det
jo opp til 30-40% av vår trafikk som kommer horisontalt inn på siden vår. Ikke via
forsiden, men via et annet sted. (interview d. 22/9-16, redaktions- og netchef i NRK
Nyheter).
NRK anser det altså også som en udfordring at deres indhold opdages gennem ”links” og
delinger, altså såkaldte ”social buttons” (Gerlitz & Helmond, 2013), fordi brugen af disse
”sociale buttons” ifølge min informant, kan bidrage til at sløre hvem afsenderen af indholdet
egentlig er.
En mulig forklaring på hvorfor NRK oplever det sådan kan ses på Figur 8 (næste side),
som illustrerer hvordan en nyhedssag, der oprindeligt blev produceret og publiceret af NRK,
optræder i en ny kontekst, fordi den er blevet delt af en bruger på Facebook. Denne deling
åbner rigtig nok op nyheden op for flere potentielle læsere, men den kan potentielt også
bidrage til at tilsløre hvem afsenderen af sagen egentlig er, fordi personen som har delt
opslaget, muligvis kan blive opfattet som afsender. På denne måde trues forbindelsen mellem
NRKs indhold og NRKs mærkevare, hvorved ”the virtuous circle” også står i fare for at blive
brudt. Dette er særligt problematisk for en public service broadcaster, hvis forretningsmodel
er mærkevaregenkendelse.
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Figur 8: Vi ser en nyhedssag skrevet og delt af NRK, som optræder i en ny kontekst, som et resultat af at den er blevet delt af
en bruger

At min informant i citatet over, udtrykker en bekymring for at NRKs mærkevare ikke
nødvendigvis vil blive genkendt i forbindelse med Skam, som ellers har været en stor
publikumssucces med høje seertal og stor medieomtale (Kalajdzic, 2016), tilføjer endnu et
aspekt til problematikken med mærkevaregenkendelse på tredjepartsplatforme. På
tredjepartsplatforme kan indholdets særskilte mærkevare løsrive sig fra organisationen som
oprindeligt har produceret og publiceret det (Johnson, 2013). Tager vi udgangspunkt i
eksemplet med Skam, som min informant nævnte over, har serien eksempelvis en
Facebookside som pr. 06/02-2017 havde lidt over 112.000 likes22. Denne side er imidlertid
ikke en officiel Skam side, hvilket betyder at den ikke drives af eller indeholder tydelige
henvisninger til NRK som afsender af serien. På Facebooksiden finder man eksempelvis ikke
NRKs logo eller anden information om at NRK er afsender af serien. Den tydeligste indikator
22

se: https://da-dk.facebook.com/SKAM-593603037465694/
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på hvem afsenderen af serien er, er et link til Skams hjemmeside, www.skam.p3.no. På
tredjepartsplatforme er der altså en reel chance for at indholdets særskilte mærkevare (Skam)
og NRKs mærkevare kan divergere, hvorved forbindelsen mellem indholdets mærkevare
(Skam) og organisationens mærkevare (NRK) svækkes.

5.3.5

At designe et environment på tredjepartsplatforme

At NRKs mærkevare står svagere på tredjepartsplatforme betyder imidlertid ikke at den er
helt forsvundet. Der findes, som bekræftet i mit interview med MacGregor (NRKs sociale
medierrådgiver), visse ressourcer man som publicist kan benytte sig af, for alligevel at skabe
en genkendelig mærkevare ved publicering på tredjepartsplatforme. NRK har formuleret
nogle af disse som retningslinjer for publicering på sociale medier, i det de betegner som
”Blåboka for SoMe” (NRK, 2015c). MacGregor fremhævede under vores interview nogle af
de greb som NRK benytter sig af, for at designe et ”environment” omkring det indhold de
publicerer på sociale medier:
En blåbok er en liten håndbok på A5, som inneholder våre overordnede
pubilseringsretninglinjer: ”Dette er strategien”, ”Slik oppretter/nedlegger du en konto”,
”Hvem har ansvar”, samt alt om teksting og format, for å sørge for at alle videoene vi
laster opp bruker den samme fonten, den samme størrelsen, den samme type teksting og
har logoen på samme sted. Alle slike ting, av overordnet art, har vi i blåboka. Blåboka
er tilgjengelig for alle som driver med publisering i sosiale medier. (interview, d. 1/916, NRKs sociale medierådgiver).
NRK har altså udarbejdet en række retningslinjer, som har til formål at give NRKs indhold på
sociale medier en tydelig visuel profil. Det handler eksempelvis om at man bruger samme
farver, samme tekst, samme format og at man placerer NRKs logo det samme sted i
publiceringen, netop for at skabe et ”environment” omkring indholdet, som er genkendeligt
for publikum (Ytreberg, 2002). I tillæg til ovenstående fremgår det også af Blåboka (NRK,
2015c, s.9) at:
a. Alle kontoer skal ha NRK som en del av navnet. Kontoer for utvalgte merkevarer,
sjangerkontoer etc. skal ha NRK først i tittelen: NRK Sport, NRK Nyheter, NRK P3,
NRK Bok. For programtitler er det valgfritt om NRK står først eller sist i navnet.
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b. I ”om”-teksten skal det komme tydelig frem at det er offisielle NRK-sider, og det skal
henvises til den overordnede NRK-kontoen på plattformen (for eksempel
www.facebook.com/NRK) der publikum kan få svar på spørsmål og henvende seg til
”det store NRK”.
c. Profilbilder og grafiske elementer skal følge NRKs designguide og malverk for sosiale
medier, se nrk.no/design for oppdaterte retningslinjer og malverk.
d. Når programmer/satsinger bruker emneknagger for å samle inn innhold fra publikum
til bruk i NRKinnhold, skal disse utformes etter standarden #nrk+satsingsnavn.
I tillæg til at skabe en tydelig visuel profil, har NRKs retningslinjer også til hensigt at sikre at
NRK kan identificeres både som afsender af deres indhold og indehaver af deres kontoer.
Dette sker eksempelvis ved at mærke alle NRK kontoer med ”NRK” først i titlen, eller ved at
inkludere NRK først i alle emneknagger. Dette er greb, som har til hensigt at sikre at
organisationens mærkevare fremgår tydeligt ved publicering udenfor for eget univers.
Det bør imidlertid påpeges at hver enkelt sociale medium tillader forskellige grader af
frihed til at lade sine brugere designe et ”environment” på sine platforme. Dette er ofte blevet
beskrevet som ”affordance”, et begreb der beskriver det handlingspotentiale en given
teknologi eller objekt giver sine brugere (Gibson, 1979). NRKs sociale medierådgiver
bemærker eksempelvis at Facebook tilbyder de største muligheder til at designe et
”environment” blandt de forskellige sociale medier: ” Det er så mange flere og rikere
mediemuligheter på Facebook, så vi har kanskje større valgfrihet på Facebook” (interview, d.
1/9-16). På Facebook har NRK eksempelvis mulighed for at forankre sin mærkevare på sine
Facebooksider ved at inkludere sit logo på sit profil- og coverbillede. Samtidig kan hver
enkelt sag designes på en sådan måde at indholdet man publicerer har den samme visuelle
profil i forhold til tekst og logo.
Snapchat tilbyder derimod ikke de samme ressourcer som Facebook i forhold til at
designe et ”environment” på sin platform, som også MacGregor har observeret:
Når du har fått 4-5 oppdateringer på dine stories i Snapchat og så setter du deg ned og
ser dem, så kan det gå litt fort i svingene: "hvem var det, var det NRK eller TV2 som
meldte den saken?" Vi må hele tiden jobbe for å forankre at dette var NRK-innhold.
Innholdet vårt skal ha tydelig NRK merking, brukerne må forstå at de mottar innhold fra
oss. Hvis ikke folk skjønner at det er NRK som gav dem det innholdet, så er jeg veldig
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skeptisk til Snapchat som kanal for vårt stoff. (Interview, d. 1/9-16, NRKs sociale
medierådgiver).
Følgende illustration (Figur 9) af NRK P3Nyheter på Snapchat, har til hensigt at vise at
Snapchat gør det sværere for NRK at forankre sin mærkevare på platformen. Snapchat
muliggør pr. i dag (februar 2017), i modsætning til Facebook, ikke muligheden for at designe
en egen NRK Snapchat-side, hvor NRKs logo enkelt lader sig inkorporere, som tilfældet
eksempelvis er med profilbilledet på Facebook23. Den eneste indikation man får på
afsenderens identitet en hvid tekst i øverste venstre hjørne af skærmbilledet, hvor ”NRK
P3nyheter” præsenteres som afsender (se figur 9).

Figur 9: Screen shot af NRK P3nyheters Snapchat Story d. 17/02-17.

Tekstens font, størrelse og format er ikke bestemt af NRK, men af Snapchat, hvilket betyder
at tekst, font, format og størrelse er ens for alle som deler indhold på Snapchat. Dette kan gøre
det sværere for NRK at efterlade et tydeligt og distinkt aftryk af hvem afsenderen er. I tillæg
er det også værd at bemærke at ovenstående story ikke bærer NRKs logo, hvilket også
bidrager til at gøre mærkevaregenkendelsen på Snapchat svagere end tilfældet er på
Facebook, hvor sagerne kan mærkes med NRKs logo (men som det fremgår af figur 8, ikke
altid er det).

23

Snapchat har en discover/fremhævet funktion, som er det nærmeste publicister kommer på at have en egen
side på Snapchat. Pr. i dag (februar 2017) er VG imidlertid det eneste norske medie som figurere her (Waatland,
2017).
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5.3.6

Udfordringer i forhold til retningslinjer og koblingen til

globale kommercielle selskaber
At NRKs mærkevare indgår i direkte konkurrence med Facebooks mærkevare, at forbindelsen
mellem NRKs indhold og NRKs mærkevare trues, og at samfundsansvaret kan være sværere
at opfylde, er imidlertid ikke de eneste udfordringer, som knytter sig til brugen af sociale
medier som publiceringsplatform. En anden problematik der også knytter sig til NRKs
publiceringer på tredjepartsplatformene er, den mere generelle spænding mellem NRKs
identitet og værdier som public service broadcaster, og det faktum at tredjepartsplatformene
ejes og kontrolleres af kommercielle aktører der både bærer og finansieres af reklame
(Johnson, 2013). At NRKs indhold og mærkevare i stadig større grad figurerer i kommercielle
aktørers universer betyder, at adskillelsen mellem NRK som public service broadcaster, og
kommercielle aktiviteter og interesser bliver mere diffus. Som public service broadcaster skal
NRKs indhold være frit tilgængeligt, gratis og det skal ikke associeres med reklame. I NRKplakatens § 16 står det eksempelvis at NRKs “allmennkringkastingstilbud skal være ikkekommersielt” (NRK, 2015a). Ser vi nærmere på plakatens § 16c står det også at:
NRK kan ha reklame på Internett, med unntak for nettsider som har barn som
målgruppe. NRK skal tilstrebe et tydeligst mulig skille mellom
allmennkringkastingstilbudet og kommersielle tjenester tilbudt på Internett.
Nedlastingstjenester som tilbys innenfor allmennkringkastingstilbudet skal ikke
inneholde reklameinnslag. Det bør utvises særlig varsomhet med å tilby innhold som
utsetter publikum for kommersielt press. Dette gjelder særlig for programmer rettet mot
barn og unge. (NRK, 2015a).
At NRKs indhold ikke skal associeres med reklame kommer endda tydeligere frem i NRKs
årsrapport (2015b) hvor der står at: ”For NRK som offentlig finansiert allmenkringkaster er
det viktig å framstå med en tydelig merkevare og bli opfattet av publikum som gratis og
reklamefritt” (46) [min fremhævelse i kursiv]. At NRK og NRKs indhold skal opfattes som
gratis og reklamefritt kan imidlertid være vanskeligt at indfri på tredjepartsplatforme som
Facebook og Youtube, fordi disse platforme skaber en forbindelse mellem NRKs indhold og
NRKs mærkevare på den ene side, og kommercielle brands og kommercielle aktiviteter på
den anden. Sociale medier bidrager på denne måde til at udviske den tydelige adskille mellem
NRK som public service broadcaster på den ene side og kommercielle aktører og deres
aktiviteter på den anden side. Det betyder eksempelvis at NRK, når de publicerer udenfor sit
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eget univers (tv, radio og net), ikke har mulighed til at vælge hvorvidt deres indhold og
mærkevare skal forbindes med reklame. Dette er en pointe som også blev påpeget af
MacGregor under vores interview:
Vi er opptatt av at innholdet vårt, aldri skal forbindes med reklame. Og vi er opptatt av
at det ikke skal koste noe. Du skal ikke bli solgt noe, du skal ikke møte stoffet vårt i
forbindelse med reklame noe sted. Men hvis vi for eksempel bruker Youtube til å vise
musikkinnhold så er det ikke opp til oss i følge Youtube sine retningslinjer, men opp til
musikkinnholdets rettighetsinnehaver, i hvilken grad det skal tilknyttes reklamer til
innholdet våres eller ikke. Så der har vi plutselig ikke kontroll over, i hvilken grad, det
vil kunne vises reklame i forbindelse med sakene våre. (Interview, d. 1/9-16, NRKs
sociale medierådgiver).
Den samme problematik gør sig også gældende i Facebooks univers, hvor det er Facebooks
algoritmer og retningslinjer som bestemmer, hvilken kontekst NRKs indhold optræder i på
hver enkelt brugers startside. Det betyder at NRKs indhold, i hver enkelt brugers feed, også
vil kunne optræde i forbindelse med reklame, uden at NRK har nogen kontrol over dette.
I ovenstående citat finder vi også et eksempel på en problematik som knytter sig til det
faktum at NRK, i publiceringen på tredjepartsplatforme, bliver underlagt de retningslinjer
som de digitale intermediaries opererer med. Dette er problematisk fordi disse retningslinjer
er formet af- og tilpasset til selskabernes globale karakter samt deres ophav i en i overvejende
grad amerikansk kontekst (Facebook, Youtube, Snapchat og Twitter er alle amerikanske
selskaber) (Jin, 2013, s. 154). Det betyder at selskabernes retningslinjer, som jeg vil
argumentere for i det følgende, ikke er sensitive overfor et kulturelt og traditionelt vesteuropæisk fænomen som public service broadcasting24 (Moe & Syvertsen, 2009).
De digitale intermediaries, er som nævnt globale selskaber, og deres retningslinjer
reflekterer også deres tværnationale karakter. Retningslinjerne disse tjenester opererer med,
må derfor også være tilpasset et globalt publikum. Samtidig betyder selskabernes amerikanske
ophav også at retningslinjerne ofte er præget af amerikansk kultur, historie og værdier. Det er
derfor vigtigt at bemærke sig at deres teknologi er ikke værdineutral. Deres design “…

24

Public service broadcasting findes ikke bare i Europa, man finder eksempelvis også public service
broadcastere i Japan, USA og Australien for at nævne et par steder. Det er imidlertid i Vesteuropa public service
broadcastingen har sit historiske ophav, og også i denne kontekst hvor fænomenet har været mest udbredt. Det er
også i særligt den nordlige del af Europa man finder den største opbakning til public service institutionerne
globalt, måske bortset fra Japan, hvor broadcasteren NHK er en af de bedst finansierede public service
broadcasting institutioner i verden (Moe & Syvertsen, 2009).
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reflects cultural bias, values and communicative preferences of their designers. Likewise,
platforms often reinforce values and preferences of designers, either explicitly or implicitly,
while sometimes clashing with the values and preferences of their intended users” (Jin, 2013,
s. 154). Dette giver, om jeg vil illustrere i det følgende, NRK en række publicistiske
udfordringer, fordi NRKs værdier ikke altid er forenelige med de værdier der guider de
digitale intermediaries som NRK opererer på.
At digitale intermediaries, som Facebook og Youtube, er tværnationale selskaber, der
spænder på tværs af flere lande, kulturer og kontekster betyder at selskaberne vanskeligt lader
sig regulere af enkeltstater (Nissen, 2006). Samtidig er det også en pointe at disse selskaber er
blevet de største aktører i dagens medielandskab. Som Nissen (2006) bemærker, ”… the main
actors on the media scene are now international corporations unrestricted by frontiers and
national ties. They have no territorial allegiances nor do they have obligations to cultural
heritage” (10). Samtidig betyder selskabernes amerikanske ophav at de i overvejende grad, er
præget af en ideologi som prioriterer økonomisk værdi frem for kulturel (Freedman, 2008).
Vi kan i denne sammenhæng iagttage NRK som et særskilt kulturelt fænomen, som
både er historisk og kulturelt betydningsfuldt i norsk kontekst. Organisationen er som
tidligere nævnt hjørnestenen i den norske ”media welfare state” og den er forpligtet til at
opfylde en række sociale, kulturelle og demokratiske funktioner (Syvertsen, et. Al., 2014).
Dette indebærer blandt andet, som illustreret over, en forpligtelse om at være reklamefri. De
tværnationale selskaber, er imidlertid som beskrevet over, hverken sensitive eller forpligtede
overfor lokale og kulturelle fænomener, som eksempelvis NRK. Det betyder også at de
digitale intermediaries ikke er sensitive for at facilitere at NRK, som historisk og kulturel
betydningsfuld institution i Norge, får mulighed for at opfylde sine forpligtelser som public
service broadcaster. Dette illustrerer at NRKs ethos som public service broadcaster vanskeligt
lader sig forene med de kommercielle og tværnationale selskabers retningslinjer.

5.3.7

Ytringsfrihedsmæssige problemstillinger

Selskabernes tværnationale karakter betyder også at de sociale medier bliver en arena for
kulturelle sammenstød. Disse udløses af at de sociale mediers retningslinjer møder et
flerkulturelt og globalt publikum (Jin, 2013).
For NRK har dette, som Lund bemærkede om Facebook, resulteret i ” … noen
redaktørmessige og ytringsfrihetsmessige problemstillinger, som først og fremst blir viktigere
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hvis Facebook, som vi her i realiteten snakker om, blir et internett over internett” (interview,
d. 6/9-16, direktør i NRKs mediedivision). Et eksempel som gentagende trækkes frem, af
mine informanter er ytringsfrihedsproblematikken, som knytter sig til sagen om Facebooks
censur af Nick Ut’s ikoniske billede af Napalm-pigen fra Vietnam krigen (Grut, 2016;
Bergmo & Tunheim, 2016; Hansen, 2016) 25. MacGregor forklarer med henvisning til
Facebook at:
... vi snakker om et selskap som sensurerer bilder av og til. Denne uke var det bildet av
den Napalm-jenten, som vi alle sammen kjenner til fra Vietnamkrigen som ble fjernet.
Det ble sensurert og fjernet fra Facebook-feeder over hele verden, av Facebook. Det har
vi konfrontert Facebook med personligt. Vi hadde dialog med dem i går, etter at vi
hadde et møte med dem. Og Facebook står bomfast og sier at de har sine retningslinjer.
De kommer ikke til å gjøre noen unntak. Så vi har noen publisistiske utfordringer på det
område. Hvor ligger den redaksjonelle friheten, hvis Facebookmaskinen kan gå inn å
sensurere bildene som vi velger å bruke. Bare for å gi et eksempel (interview, d. 1/9-16,
NRKs sociale medierådgiver).
Som det fremgår af ovenstående citat, anser NRK det altså som en udfordring at der er en
uoverensstemmelse mellem Facebooks retningslinjer og NRKs redaktionelle frihed, hvilket
her er blevet eksemplificeret ved sagen om Napalm-pigen. Denne problematik tager, som jeg
har skitseret over, udgangspunkt i at Facebooks retningslinjer er et produkt af et amerikansk
værdisæt, som bygger på en vis puritanisme i forhold til nøgenhed (Espevik, 2017), samt det
faktum at selskabets retningslinjer er tilpasset et globalt publikum, som har forskellige syn på
nøgenhed. I sagen med Napalm pigen kolliderede Facebook retningslinjer altså med
princippet om pressefrihed, som står særligt stærkt i Europa (Berkowitz & Eko, 2007), og
sagen resulterede i en stor debat om Facebooks redaktørrolle (Hansen, 2016). Efter længere
debat endte Facebook med at tillade Nick Uts fotografi af Napalm pigen. Alligevel illustrerer
ovenstående eksempel, hvor vanskeligt det er at tilpasse globale retningslinjer til lokale og
kulturelt afgrænsede områder, og i NRKs tilfælde, institutioner. Denne spænding forsvinder
ikke, selvom Facebook til tider slækker på sine krav i forhold til hvad deres retningslinjer
tillader (Levin, Wong & Harding, 2016).

25

Denne sag var aktuel i august-september 2016, og foregik dermed før og under den indledende fase af min
interview proces.
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5.3.8

Keeping them, moving them and bringing them back

Som illustreret over byder de sociale medier på en række publicistiske udfordringer for NRK
som public service broadcaster. Jeg anser disse udfordringer som strategiske føringer for,
hvordan NRK publicerer på de digitale intermediaries, hvilket jeg vil illustrere i den følgende
analyse.
Analysen af NRKs publicering på sociale medier bygger på Ihlebæk, Syvertsen og
Ytreberg (2014), som i sit studie af programplanlægning i et udvalg af norske broadcastere
identificerede NRKs programplanlægningsstrategi som ’keeping them and moving them’26.
Denne strategi beskriver hvordan programplanlæggerne i NRK ”… plan navigational paths
between many different services on an intrachannel, cross-channel, and cross-platform level”
(Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg, 2014, s. 478). Dette er en strategi som har til hensigt at
forflytte det publikum, som allerede er tilbøjelige til at skifte kanal, til en anden kanal eller
platform indenfor NRKs eget univers. Strategien har dermed til hensigt at fastholde
publikums opmærksomhed indenfor NRKs samlede univers, og kan iagttages som en strategi
der har til hensigt at modvirke fragmentationen af publikum.
Igennem mine interviews har jeg fået indikationer på at denne strategi, i mødet med de
digitale intermediaries, har udviklet sig til det jeg, baseret på Ihlebæk, Syvertsen og Ytreberg
(2014) vil kalde keeping them, moving them and bringing them back. Denne strategi bygger
på princippet om at fastholde publikums opmærksomhed indenfor NRKs univers, og tager
samtidig højde at de sociale medier repræsenterer et dilemma for NRK. For at begrænse
udfordringerne der knytter sig til brugen af digitale intermediaries, har NRK en strategisk
målsætning om at lede publikum tilbage til NRKs eget univers – hvilket jeg her beskriver som
bringing them back. Dette kommer også til udtryk i mit interview med MacGregor, som
forklarede at en Facebook-post er:
… en trafikkleder tilbake til mer informasjon. Det er veldig viktig for oss at vi aldri som
hovedregel lager innhold til sosiale medier som står alene. Sosiale medier er et verktøy
for oss, som leder folk tilbake til de øvrige digitale tjenestene våre, nettopp fordi det er
på de øvrige digitale tjenestene våre at publikum blir møtt med enda mer av innholdet
vårt. Beslektet innhold, allmennkringkaster innhold, annet innhold som vi ønsker at
publikum skal få med seg. Vi er ikke på Facebook for å gjøre Facebook sterkere, vi er

26

Ihlebæk, Syvertsen og Ytreberg (2014) pointerer at selvom strategiens konkrete formulering udspringer fra
NRK, finder de, de samme udfordringer på tværs af de studerede norske kanaler (478).
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på Facebook for å nå ut til folk, med en god innledning inn i stoffet vårt. (interview, d.
1/9-16, NRKs sociale medierrådgiver).
Denne strategi handler ikke bare om at bringe publikum tilbage NRKs egne platforme, fordi
NRK her har større kontrol over publiceringen. Den handler også om, at man ved at flytte
publikum tilbage til NRKs eget univers, vil have mulighed for at præsentere dem for mere af
NRKs indhold, hvilket kan føre til øget brug af NRKs indhold. I en tid, hvor publikums
opmærksomhed er en mangelvare (Simon, 1971), er dette vigtigt for NRKs legitimitet.
At lede publikum tilbage til NRKs eget univers er imidlertid vanskeligt, som Fougner
også har observeret:
... du finner den ene artikkelen på Facebook og så leser du den. Og så går du tilbake til
Facebook og ser noe annet. Da er du tilbake i Facebook universet. Og Facebook gjør alt
de kan for på en måte å lukke deg inne i sitt univers. Nettopp for å sørge for at du ikke
forsvinner til en annen side etterpå. [...] All erfaring jeg har fra andre mediehus er at du
går inn på siden for å lese den artikkelen, og hvis det er noe som er veldig relevant i
forhold til den artikkelen du leser da, så vil du kanskje klikke på de lenkene. Men å
likefrem løsrive deg fra Facebook for å se videre på forsiden, det skjer ikke. Du er inne i
en eller annen modus og det er vanskelig å nappe deg ut. Så leser du en sak om
ungdommen så skal det ganske mye til for å lokke deg over til å lese om Obama sin tale
i FN. Det må ha veldig tette relasjoner. Det er vanskelig. (interview, d. 22/9-16, NRK
nyheters redaktions- og netchef).
Observerer vi de sociale medier som særskilte universer på lig linje med NRKs, vil de sociale
medier, som jeg har illustreret over, også have ”environments” der er designede for at
facilitere ”continuity” på deres egne platforme, hvilket min informant også bemærker når han
nævner at Facebook forsøger at lukke publikum inde i sit univers. Den modus som folk er
inde i på Facebook, og som min informant refererer til i citatet over, kan ses som et resultat af
det, der er blevet teoretiseret som ”stickiness”, hvilket kan forstås som ”the ability of web
sites to draw and retain customers” (Zott, Amit & Donlevy, 2000, s. 471). Yang & Lin (2014)
demonstrerer at Facebook har flere mekanismer, der bidrager til at skabe ”stickiness”, hvilket
er et resultat af at Facebook opfylder flere forskellige behov hos sine brugere. Andre igen har
påvist hvordan sociale medier bliver designet for at overtale sine brugere til at udføre visse
handlinger (Fogg, 2009a; Fogg, 2009b), som eksempelvis at returnere til tjenesten (Fogg &
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Iizawa, 2008). På baggrund af ovenstående har NRK, som Lund gør opmærksom på, heller
ingen forestilling om at man skal klare at flytte alle tilbage til NRKs univers:
Altså vi tror ikke vi kun skal publisere på egen plattform. Men jeg tror det er viktig at
sosiale medier også genererer trafikk og bruk av det innholdet vi har på egne
plattformer. Jeg tror det er veldig viktig at vi har publisering på egne plattformer, som vi
etterhvert har begynt å kalle en primærpublisering, hvor vi har full kontroll og at
publikum vet at NRK er avsender. (interview, d. 6/9-16, direktør i NRKs
mediedivision).

5.3.9

Primærpublicering som udgangspunkt for at lede

publikum tilbage
En vigtig forudsætning for at kunne lede publikum fra en tredjepartsplatform og tilbage til ens
eget univers, er at indholdet man publicerer på tredjepartsplatformene, som minimum også er
tilgængeligt i ens eget univers. Derfor har NRK, som direktøren i mediedivisionen gør
opmærksom på i ovenstående citat, en primærpublicering på sine egne platforme.
Primærpubliceringen har, som det også fremgår af citatet over, den fordel at NRK har fuld
redaktionel kontrol over publiceringen. Samtidig er den også værdifuld fordi den sender et
signal til publikum om at NRKs indhold altid er tilgængelig på NRKs egne platforme. NRK
anser sin primærpublicering som en konkurrencefordel i forhold til de sociale medier, som
Lund forklarede under vores interview:
De tradisjonelle mediemerkevarene har mye høyere troverdighet enn Facebook. Vi har
sett på store hendelser at det florere av videoer, bilder og tekster, som er falske eller
som ikke er riktige. Og da har de tradisjonelle mediene med sterke merkevare en veldig
viktig rolle å spille. (interview, d. 6/9-16, direktør i NRKs mediedivision).
En konkurrencefordel forstås her som de kvaliteter en given organisation besidder, som
møder et behov hos sine kunder, og som samtidig adskiller dem fra sine konkurrenter
(Gustafsson & Johnson, 2003, s. 26-28). Som det fremgår af citatet over opfatter NRK altså
sin høje troværdighed27 som en konkurrencefordel i forhold til de sociale medier, fordi det
giver publikum et holdepunkt, og et sted at vende sig mod i de tilfælde, hvor indholdet på de
sociale medier opleves som falskt. Dette er eksempelvis tilfældet, som det fremgår af
27

Se NRK (2016) for mere information om NRKs troværdighed i det Norske samfund
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ovenstående citat, i situationer med store hændelser hvor falske billeder, videoer og tekster
florere på de sociale medier, men er også blevet særligt aktuelt i forbindelse med fænomenet
”fake news”, som særligt figurerer og spredes i de sociale medier (Hunt, 2016).
At NRK har en primær publicering på sine egne platforme, betyder imidlertid også at
det indhold som publiceres på tredjepartsplatforme aldrig vil stå alene, som også MacGregor
bemærkede: ”Vi lager som hovedregel aldri innhold som står alene på sociale
medieplattformer” (Interview, d. 1/9-16, NRKs sociale medierådgiver). Sager som publiceres
på sociale medier vil derfor, med få undtagelser, altid have sit ophav i nyhedssager der først er
blevet publiceret i NRKs eget univers, som Lund bemærkede:
Som hovedregel så har vi sagt at du også skal finne vårt innhold tilgjengelig uten at du
trenger å være medlem av et sosialt medie. Men samtidig ut fra den samme saken eller
det samme saksuniverset, så vil det bli laget egne enkelt elementer av den saken på de
sosiale mediers premisser, men primært så skal du finne saken og saksuniverset også på
egne plattformer. Og så kan vi unntaksvis gjøre egne publiseringer mot helt spesielle
målgrupper som vi ellers ikke når. (interview, d. 6/9-16, direktør i NRKs
mediedivision).
At det indhold som NRK deler på de sociale medier, tager udgangspunkt i en sag som allerede
findes i institutionens eget univers, handler om at public service broadcasteren, ikke skal
ekskludere segmenter af befolkningen fra sit indhold, netop fordi NRKs indhold ”… skal
være allment tilgjengelig” (NRK, 2015a, §13). NRK har derfor vurderet at de ikke skal lave
eksklusivt indhold til sociale medier, bortset fra i visse tilfælde, hvor det gælder grupper de
ellers ikke ville have nået. Samtidig må NRK også tage hensyn til at organisationen ”… ikke
er på Facebook for å gjøre Facebook sterkere” (interview, d. 1/9-16, med MacGregor, NRKs
sociale medierådgiver). Publiceringen af eksklusivt indhold på Facebook vil nemlig betyde at
indholdet blot genererer trafik til Facebook, hvorved indholdet også primært vil bidrage til at
styrke Facebook som kommerciel aktør, uden at NRK nødvendigvis modtager anseelse for
indholdet.
Som det også fremgår af ovenstående citat, er nyhedssagerne som publiceres i sociale
medier ikke bare kloninger, dvs. uredigerede fremstillinger (Dailey, Demo & Spillman, 2005)
af det indhold som findes på NRKs egne platforme. Sagerne som NRK publicerer på
tredjepartsplatforme er versioner af sager, som er blevet tilpasset til en konkret social
medieplatform. Dette blev også pointeret af Even Nielsen: ”Vi snakker mye om å versjonere
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saker i NRK – at det gjerne er den samme saken vi har overalt. Men den skal passe til den
plattform du er på, eller den målgruppen du vil nå. (interview, d. 24/10-16, gruppeleder og
vagtchef i P3Nyheter). Fordelen ved at versionere indhold er ifølge Doyle (2010) at
versionering ”… yields substantial opportunities for addtional consumption and additional
audience value” (444). Derudover muliggør versionering, som jeg har illustreret over, også at
man kan lede publikum via den versionerede sag tilbage til det oprindelige sagskompleks,
netop fordi sagens ophav i selvsamme kompleks betyder at sagen ikke står alene, og at den
derved kan fungere som en trafikleder. Samtidig er det også en pointe at den versionerede sag
faktisk er en version af en sag som findes i NRKs eget univers. At de to sager er forskellige
betyder nemlig at henvisningen mellem sagen på de sociale medier og kilde-sagen i NRKs
eget univers indeholder et element af merværdi, som Sandberg Skarstein også pointerede:
Vi skal ikke bruke sosiale medier som ”clickbait” eller bare ”tease” og fortelle en liten
del af historien, og så må du komme tilbake til våre sider for å få hele historien. For det
tror jeg bare vil irritere. Det har vi vært ganske bevisst på. Men det er en hårfin balanse,
for du skal fortelle noe, men så må du få merverdi av å komme til våre plattformer for å
få hele historien. Så det der er en litt vanskelig balansegang ... (interview, d. 10/10-16,
nyhedschef i NRKs distriktsdivision).

5.3.10 Værktøjskassen
NRK har altså en målsætning om at det indhold de publicerer på sociale medier skal lede
publikum tilbage til deres egne platforme. En måde at gøre dette på er, som jeg har vist over,
igennem versionering af sager for at skabe en oplevelse af indholdet på NRKs egne platforme
giver publikum merværdi. I praksis vil forflytningen af publikum, enten det er mellem kanaler
eller platforme imidlertid være afhængig af etableringen af såkaldte ”junction points”, som
præsenterer publikum for et valg om at blive eller skifte til en anden kanal eller platform
(Ytreberg, 2002). Etableringen af junctions er tæt forbundet til ”… strategies of referrals and
promotions informing the audiences of their options” (Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg, 2014).
Igennem mine interviews har jeg identificeret to mekanismer, som NRK benytter sig af for at
etablere junction points mellem tredjepartsplatforme og sit eget univers. Disse er hyperlinks
og promoveringer.
Hyperlinks er tekniske forbindelser som muliggør enkel og direkte navigation mellem
websider og tekststykker på internettet (Rasmussen, 2008, s. 119-120; Miller, 2011, s. 17).
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NRKs brug af hyperlinks for at lede publikum fra den publicerede nyhedssag tilbage til
kildesagen på egne platforme, er særligt fremtrædende på Facebook og Twitter, som
MacGregor bemærkede i det følgende citat om Facebook:
… når det gjelder nyheter vil våres strategi alltid være å lede folk inn til nettsiden eller
tv- eller radiospilleren vår. […] Når det gjelder Facebooknyhetene våre, enten det er
video i Facebook-feeden som gir deg essensen, eller en lenke til en artikkel, så gjelder
det å lage en god engasjerende ingress og lenke det til nettsiden, sånn at folk rask kan få
tilgang til kildestoffet. (interview, d. 1/9-16, NRKs sociale medierådgiver).
NRKs fokus på at inkludere hyperlinks i sine Facebook-posts for at kunne genere trafik til
NRKs netside, gør sig også gældende på Twitter, som MacGregor bemærkede: ”Twitter er jo
et annet format, og der må vi være kjappe med å lenke tilbake. Så der må vi ha en nettartikkel
i bunn.” (interview, d. 1/9-16, NRKs sociale medierådgiver). Grunden til at brugen af
hyperlinks er særligt fremtrædende på disse platforme er, at disse platforme tilbyder NRK
muligheden28 for at inkludere et links i sine opslag. Facebook og Twitter er altså platforme,
som i modsætning til Snapchat og delvist Instagram, muliggør inkluderingen af hyperlinks i
det indhold som publiceres. Linking knytter derved den publicerede sag direkte sammen med
kildesagen, hvilket NRK benytter sig af, for at drive trafik tilbage til sine egne platforme, ved
at tilbyde indhold med et element af merværdi.
Snapchat og Instagram tilbyder imidlertid ikke NRK med de samme muligheder for at
bruge indholdet til at drive trafik tilbage til sit eget univers. På disse platforme benytter NRK
sig derfor i større grad af promoveringer af typen ”Du kan lese mer på…”, som også
MacGregor pointerede i forhold til Snapchat:
Det er ingen lenker du kan klikke på, og selv om man har muligheten til å skrive ”linkin-bio”, er ikke dette veldig effektivt på Instagram. Så hva kan vi gjøre? Vi
eksperimenterer mye med: "les mer på NRK.no”, ”les mer på p3.no”. Vi opplever at det
har en verdi å nå ut til folk med dagens overskrifter. Derfor prøver vi oss med: ”Les
mer”, ”følg oss på Facebook for å få resten av sakene”, ”det finnes mer her...”. Vi
eksperimenterer mye med dette. Så må vi bruke denne høsten nå til å se på verdien og
til å se på resultatene. Rett å slett for å få litt mer tak på dette. Jeg er på ingen måte
100% sikker på at vi skal fortsette å være på Snapchat. Vi må finne ut av om dette
fungerer. Vi er ikke her og vi mottar ikke lisenskroner for å bygge Snapchat til et litt
28

Her henvises til begrebet affordance (Gibson, 1979).
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rikere og mer profitabelt medium. Det er ikke oppdraget vårt. Vi er opptatt av å lede
folk tilbake til innholdet vårt. (Interview, d. 1/9-16, NRKs sociale medierådgiver).
På Instagram har NRK, som det fremgår af citatet over, mulighed for at inkludere ”link-inbio”29. Det er imidlertid som MacGregor bemærkede, ikke særlig effektivt, hvilket også blev
påpeget senere under vores interview: ”lenke-funksjonaliteten i Instagram er så dårlig”
(interview d. 1/9-16, NRKs sociale medierådgiver). Dette er fordi Instagram ikke giver
mulighed for at inkludere hyperlinks i selve publiceringerne, men begrænser denne mulighed
til ”link-in-bio” (Bereznak, 2016). Derved svækkes forbindelsen mellem den publicerede sag
på Instagram og kildesagen i NRKs univers. Vi kan derfor trække paralleller mellem NRKs
brug af Instagram og deres brug af Snapchat, fordi NRK på begge platforme må benytte sig af
promovering og trailing, som også Bjøntegård bemærkede om Instagram: ”Vi har brukt
Instagram en del. Men det er mer sånn i ”trailing” og den type ting, som på en måte har et litt
annet formål enn å gjøre folk klar over en nyhet, men mer lose dem videre til å se
sendingene.” (Interview, d. 3/10-16, publiceringsredaktør i NRK nyheder). Sammenlignet
med Facebook og Twitter, hvor hyperlinkingen skaber en mere direkte forbindelse mellem
indholdet og NRKs univers, er henvisningerne på Snapchat og Instagram svagere, fordi
publikum mere aktivt må opsøge indholdet i NRKs univers, ved at skifte kanal eller platform.
Som det fremgår af ovenstående citat, udtrykker MacGregor også en hvis usikkerhed i forhold
til brugen af særligt Snapchat, netop fordi det er usikkert i hvilken grad platformen kan
generere trafik til NRKs eget univers.
Jeg vil, baseret på ovenstående, derfor argumentere for at de to
henvisningsmekanismer (hyperlinks og promovering) korresponderer til to forskellige
kategorier af digitale intermediaries, som er karakteriserede af hvilke henvisningsmuligheder
de muliggør, og dermed også styrken på forbindelsen mellem NRKs primærpublicering og
den sag som er publiceret på eksempelvis Facebook. Den første kategori består af Facebook
og Twitter30. Dette er platforme som tilbyder NRK mulighed for at inkludere hyperlinks i sine
publiceringer. På denne måde muliggør disse platforme også en stærk og mere direkte
forbindelse mellem NRKs indhold og NRKs univers, hvorfor målsætning om at lede
publikum tilbage til NRKs eget univers også enklere kan realiseres. Den anden kategori består
af Instagram og Snapchat. Disse platforme tilbyder ikke NRK den samme direkte mulighed
for at henvise publikum til indholdet i organisationens eget univers. På disse platforme må
29

Fordi Instragram ikke giver mulighed for at inkludere hyperlinks i sine posts, har brugere i stedet begyndt at
inkludere links i biografien, som findes øverst på en brugers profil.
30
Her vil man også kunne tilføje Youtube, men det fremgår ikke af mit datamateriale.
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NRK derfor i større grad basere sig på promoveringer som MacGregor pointerede: ”… i og
med at vi ikke har noen lenke å klikke på så eksperimenterer vi med at den siste ”sliden” i en
story kan være "les mer på NRK.no", "Sjekk nettsidene våre for mer info (smilefjes)." Sånne
narrative grep for å finne ut av om det funker” (Interview, d. 1/9-16, NRKs sociale
medierådgiver). At henvisningerne på disse platforme primært er tekstuelle og mindre direkte,
betyder også at henvisningen til NRKs eget univers er svagere, fordi det kræver at man kan
løsrive publikum fra tredjepartsplatformenes ”stickiness”.
Kombinerer vi visualisering af medieøkosystemet som NRK i dag indgår i (figur 7),
med ovenstående indsigt får vi en illustration som viser, hvilke henvisningsmekanismer NRK
(og andre medier) kan benytte sig af på givne tredjepartsplatforme. Udfra illustrationen kan
man også læse hvor stærk forbindelsen mellem NRKs indhold og NRKs univers er på en
konkret platform. Ud fra modellen vil man derfor også kunne læse i hvor stor grad en konkret
tredjepartsplatform vil kunne realisere NRKs målsætning om at lede publikum tilbage til sit
eget univers (figur 10).
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Figur 10: Figuren illustrerer styrken på forbindelsen mellem diverse sociale medie-universer og NRKs univers. Pilene
illustrerer tilfælde hvor forbindelsen er bareset på hyperlinks, og hvor forbindelse mellem tredjepartsplatform og NRKs
univers er stærk og mere direkte. Den stiblede linje illustrerer tilfælde hvor forbindelsen er baseret på promoveringer, og
hvor forbindelse mellem indholdet på de sociale medier og NRKs univers er svagere.
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Jeg foreslår at ovenstående figur også kan udvides ved at inkorporere hvor stort handlingsrum
diverse sociale medier tilbyder i forhold til at designe et ”environment” på deres platform.
Dette ville have krævet en mere indgående analyse af hver af de sociale medier, men
indsigten vil, i kombination med ovenstående, kunne give indsigt i hvilke tredjepartsplatforme
der kan være værd at satse på, for etablerede medier når de planlægger sine sociale
mediestrategier.
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5.4
Digital deltagelse – demokratisk ideal og
strategisk udfordring
Siden begyndelsen af 2000-tallet har ny teknologi, primært i tilknytning til internettet,
muliggjort det for alle med en internetforbindelse at publicere indhold der potentielt kan nå ud
til et globalt publikum (Reed, 2014, s. 32-38; Domingo et al., 2008). Jenkins (2012) bruger
betegnelsen ”deltagelse kultur”, for at beskrive hvordan “Patterns of media consumption
have been profoundly altered by a succession of new media technologies which enable
average citizens to participate in the archiving, annotation, appropriation, transformation, and
recirculation of media content” (456)31. Muligheden for at deltage er imidlertid ikke noget nyt
som Ytreberg (2004) argumenterer, men internettet generelt og sociale medier som Facebook
og Twitter i særdeleshed, trækkes alligevel gerne frem som teknologier der faciliterer
deltagelse og dialog i en ny og større målestok (Reed, 2014, s. 32-38). Af denne grund er
internettet, i den deliberative demokrati tradition, af nogen blevet anset som en
demokratiserende teknologi, fordi det åbner op og gør det muligt for alle med en
internetforbindelse at tage del i den offentlige debat (Benkler, 2006; Dahlgren, 2005). Som
jeg illustrerede i mit teorikapitel er det imidlertid omdiskureret, hvorvidt internettet bidrager
til at styrke demokratiet, eller om visse elementer ved internettet i stedet bidrager til at
polarisere samfundet og fragmentere den offentlige debat (Sunstein, 2007).
At publikum har mulighed for at deltage i produktionen af indhold har ført til en
række diskussioner om, hvad journalistik er og bør være i et digitalt medielandskab. Nogle
har set publikums mulighed for at deltage som en mulig slut på den organiserede journalistik
fordi nye digitale teknologier, har givet publikum mulighed for selv at producere indhold
(Gillmor, 2004), mens andre har påpeget at journalistikken fortsat har en vigtig funktion i
forhold til at sortere og ordne indhold efter journalistiske standarder, som bliver vigtigere i
mødet med informationsoverfloden på internettet (Singer, 1997). Andre igen har foreslået, at
journalistikken må omfavne muligheden for dialog og oparbejde et mere gensidigt forhold til
sit publikum med fokus på at skabe dialog fremfor den mere traditionelle en-til-mange
kommunikation som journalistikken traditionelt har været proponent for (Kunelius, 2001).

Et relateret begreb er ”interaktivitet”. Jenkins (2006) argumenterer imidlertid for at dette begreb er forskelligt
fra deltagelsesbegrebet, som er socialt og kulturelt betinget, mens interaktivitets begrebet i større grad er
teknologisk betinget. Jensen (1998) definerer også interaktivitet som: ”a measure of a media’s potential ability to
let the user exert an influence on the content and/or form of the mediated communication” (201). Interaktivitet
har altså I større grad en substantiel betydning, mens jeg i denne opgave primært er interesseret i den diskursive
beydning af fænomenet.
31
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Særligt sidstnævnte, at åbne op for at publikum kan deltage mere aktivt i den offentlige debat,
er blevet fremhævet som en af journalistikkens vigtigste funktioner i et medielandskab som
præges af tendenser til personificering og fragmentation, fordi publikums deltagelse kan
kompensere for nogle af de negative konsekvenser fragmentationen kan have for demokratiet
(Dahlgren, 1996).
Altså er publikums deltagelse i de rette omstændigheder foreneligt med public service
broadcastingens ethos, hvor demokratibygning er en af organisationernes vigtigste funktioner
(NRK, 2015a). Jakubowicz (2007) argumenterer eksempelvis for at de traditionelle public
service broadcasting institutioner må redefinere sit forhold til publikum, og åbne deres
indhold op for deltagelse for at bygge og varetage dialog med publikum, netop fordi det
anerkender publikum som en aktiv partner fremfor en passiv modtager. Dette vil gøre public
service institutionerne til proponenter for et mere direkte demokrati, hvorfor institutionerne
ifølge Jakubowicz vil blive mere demokratiske. Et øget fokus på deltagelse kan altså bidrage
til at legitimere public service institutionerne overfor sine politiske stakeholdere, samt i
forhold til publikum, som i stigende grad ønsker at have mulighed for at kommunikere
(Jakubowicz, 2007; Moe, 2012).
I lys af ovenstående anser jeg publikumsdeltagelse som et journalistisk værktøj, der er
af særlig relevans for mit studie af NRKs nyhedsformidling i et fragmenteret medielandskab,
netop fordi NRKs forpligtelser som public service broadcaster og publikumsdeltagelsens
demokratiske potentiale er sammenfaldende. Det gælder særligt hvis inkorporering af
publikumsdeltagelse kan kompensere for fragmentationen af publikum, som Dahlgren (1996)
argumenterer for. I det følgende vil jeg undersøge hvordan NRK lægger tilrette for
publikumsdeltagelse. Undersøgelsen vil se nærmere på hvordan og i hvilken grad NRK
benytter sig af muligheden for publikumsdeltagelse, samt hvordan deres identitet som public
broadcaster påvirker deres interaktive tilbud.

5.4.1

Mellem myte og kultur

Publikumsdeltagelse har, som illustreret over, været fremstillet som et journalistisk ideal eller
som Domingo (2008a) karakteriserer det, en myte, der beskriver hvordan journalistikken kan
transcendere sin virkelighed og udvikle sig til ”… a more transparant, comprehensive and
dialogical reporting that would strengthen democratic participation in plural societies” (683).
Publikumsdeltagelse er altså, ud fra både et journalistisk og public service perspektiv, blevet
anset som et ideal der har potentiale til at udvikle institutionerne til det bedre. En myte er
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imidlertid ikke sand eller falsk, men levende eller død. Det vil sige at den enten eksisterer
eller at den ikke eksisterer indenfor en given medieorganisation. Maasø, Sundet & Syvertsen
(2007) har vist at denne forestilling er i live blandt norske medieledere, som udtrykker stor tro
til publikumsdeltagelse og det demokratiske potentiale.
På trods af at forestillingen om publikumsdeltagelse er i live argumenterer Domingo
et. al (2008) for, at nyhedsinstitutioner har fastholdt sin traditionelle journalistiske kultur i sit
arbejde med at udarbejde deltagelsesmuligheder til sit publikum. Ifølge Domingo et al. (2008)
er journalistiske funktioner, som eksempelvis gatekeeper-funktionen, forblevet et journalistisk
monopol, mens journalistikken også har vedholdt det sidste ord i alle trin af
nyhedsproduktionsprocessen. De fandt altså at ”… citizens generally were limited to a role as
contributors, if they were given a role at all” (335). Nyhedsinstitutionernes forankring i
klassiske journalistiske idealer og kultur har ifølge Domingo (2008a) også resulteret i at
journalister ofte anser publikumsdeltagelse som en udfordring: ”… the professional culture of
traditional journalism prevails over the myth and turns it into a problem to deal with instead
of an opportunity for change” (681). Det betyder at traditionelle nyhedsinstitutioner ofte anser
publikumsdeltagelse som et ideal man stræber efter i jagten på at forbedre sit tilbud, mens
inkorporeringen af deltagelse i praksis er blevet mødt med en hvis tilbageholdenhed (Kjus,
2007).
I NRK fremstår publikumsdeltagelse også som et ideal, som det fremgår af ”Blåboka
for sosiale medier” (2015c): ”Vi skal snakke med, berike, begeistre og involvere folk der de er
– hver dag” (3), hvilket vidner om at deltagelse og dialog er noget NRK stræber efter. En
mulig forklaring på dette er, som illustreret over, at publikumsdeltagelse har potentiale til
forbedre organisationen, både som public service broadcaster og nyhedsinstitution.
Forestilling om publikumsdeltagelse som et gode er altså i live i NRK. Dette kom også frem i
mit interview med Steinar Nielsen som forklarede at:
Vi er veldig opptatt av interaksjon med publikum både ved hjelp av våre egne
publiseringsplattformer og ved hjelp av andre kommunikasjonskanaler. Fra gammelt av
har vi hatt innringingsprogrammer i radio. Nå har vi i tillegg dialogmuligheter gjennom
nett og mobil. Vi har også en egen debattarena på nett som heter NRK Ytring der folk
kan skrive kronikker og delta i debatten. Publikum finner seg ikke i at vi sitter på vår
høye hest og tilbyr monolog eller forbeholder debatten for politiske aktører. Publikum
vil være med. Vi ønsker å legge til rette for at publikum skal kunne delta (Interview, d.
28/9-16, nyhedsbestiller i NRK)
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I praksis kommer de deltagelsesmulighederne som NRK lægger til rette for, særligt til udtryk
ved muligheden for at kommentere og debattere NRKs indhold og indlæg, hvilket er en pointe
jeg vil vende tilbage til under. Baseret på ovenstående fremstår deltagelse og dialog, som et
ideal for NRK, netop fordi de har en forestilling om, at publikum ønsker at kunne deltage. I
praksis repræsenterer publikumsdeltagelse imidlertid en udfordring for NRK, som Lund
bemærkede:
Jeg tror dette [deltagelse] er et veldig viktig spørsmål, og jeg mener nok at NRK ikke
har vært gode nok til å utnytte den muligheten til å ha en dialog med publikum og ta den
100% på alvor. Av og til får vi det til, men ikke alltid. Jeg tror vi må utforske mer
hvordan vi på en måte kan bruke det som en relasjon mot publikum, men også bli
flinkere til å bruke det som et redaksjonelt research-verktøy. Innspill fra publikum gir jo
noen andre muligheter, som kanskje ikke sitter i DNA'et til et gammelt kringkasterhus,
som er vant til det avsender-orienterte moduset. (interview, d. 6/9-16, direktør i NRKs
mediedivision).
På trods af at NRK har et ønske om at kunne benytte sig af publikumsdeltagelse, føler
institutionen selv at de ikke været gode nok til at udnytte muligheden. Dette gælder både i
forhold til at skabe dialog og til at bruge publikum som et journalistisk værktøj. At NRK bare
lykkes med dialog til tider, vidner om at publikumsdeltagelse og dialog repræsenterer en
udfordring for NRK. En mulig forklaring på hvorfor det er tilfældet er, som det fremgår af
citatet over, at NRKs kultur og historie som broadcaster ikke uproblematisk lader sig forene
med princippet om det aktive publikum. Jeg finder altså, i lighed med Domingo (2008a),
indikationer på at den traditionelle journalistiske kultur hersker over forestilling om
publikumsdeltagelse, hvilket i praksis bidrager til at gøre deltagelsen til et problem. Det
samme kommer også til udtryk i ovenstående citat, hvor publikums deltagelse placeres
indenfor de eksisterende journalistiske rammer. I det følgende vil jeg se nærmere på hvordan
NRK lægger tilrette for publikumsdeltagelse både på sine egne platforme, men også på
tredjepartsplatforme. Særligt vil jeg fokusere på brugen af kommentarfelter og chat, som
fremstår som de hyppigst benyttede former for deltagelse. Dette vil efterfølgende blive
kontekstualiseret i forhold til diskussionen myte og kultur som præsenteret ovenfor.
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5.4.2

Kommentarfelter og moderation

Igennem mine interviews har jeg fået flere eksempler på, hvordan NRK inkorporerer
publikumsdeltagelse i sit nyhedstilbud, hvilket som nævnt både foregår i NRKs eget univers,
men også i regi af tredjepartsplatforme. Dette fremgik af mit interview med Fougner, som
beskrev nogle af de deltagelsesmuligheder NRK tilbyder: ”Vi tar imot innspill via
publikumsservice og vi har Facebook kommentarfelt har vi. Vi har litt mindre kommentarfelt
på egen ‘site’. Så noen kommentarfelt- og feedbackmuligheter.” (Interview, d. 22/9-16, NRK
nyheters redaktions- og netchef). Som det fremgår af citatet fremhæves kommentarfelter altså
som en af de muligheder, NRK benytter sig af for at åbne op for at publikum kan deltage.
At NRK har en tilstedeværelse på sociale medier, betyder at indholdet som
institutionen deler i udgangspunkt er åben for kommentarer og indspil fra publikum32. NRK
anser også sin blotte tilstedeværelse på tredjepartsplatformene, som en måde at invitere til
deltagelse, hvilket MacGregor bemærkede under vores interview: ”… vi legger opp til at
publikum skal delta ved å være tilstede i disse mediene [læs sociale medier] … (interview, d.
1/9-16, NRKs sociale medierådgiver). NRK oplever altså de sociale medier, som et værktøj
der giver organisationen mulighed for at indarbejde deltagelse i sin nyhedsportefølje.
I tillæg har NRK, som bemærket i citat over, også nogle, om end mindre,
kommentarfelter på egen side. Vi finder disse i tilknytning til sager der publiceres på
underdomæner som NRK Ytring, NRKbeta og NRK Supernytt. Taget i betragtning af at
kommentarfelter er en af de mest udbredte- og målt i kvantitet, mest populære former for
deltagelse (Ruiz et al., 2011) er det bemærkelsesværdigt at NRK ikke har kommentarfelter på
sin forside. Dette kan hænge sammen med at traditionel journalistisk kultur ofte vanskeligt
lader sig forene med publikumsdeltagelse som bemærket over (Domingo, 2008a). Samtidig
opfatter journalister ofte moderationen af kommentarfelter som ressourcekrævende
(Domingo, 2008a), hvilket også blev påpeget af Bjøntegård: ”Dette er et kapasitetsspørsmål,
et ressursspørsmål i det store og det hele. Å klare på en måte å gjøre det bra nok. Vi har i
større og større grad klart å frigi en del medarbeidere til å bare drive med sosiale medier, men
vi er jo ikke flinke nok til det” (interview, d. 03/10-16, NRKs publiceringsredaktør). På
spørgsmål om hvorfor NRK ikke har kommentarfelter på deres almindelige nyhedssager
svarede Fougner på email at: ”Først og fremst handler det om å ha tilstrekkelige ressurser til å
overvåke kommentarfeltene etter at nettartikkelen er publisert” (redaktions- og netchef i NRK
32

Facebook giver mulighed til at deaktivere kommentarer for enkelte opslag, men som standard er opslag på
Facebook åbne for kommentarer.
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nyheder), hvilket understøtter antagelsen om at publikumsdeltagelse anses som
ressourcekrævende. Moderationen af kommentarfelter opfattes altså som en udfordring, både
af kulturelle og ressourcemæssige årsager, hvilket også blev bemærket af Fougner under
vores interview:
Den vanlige feedbacken du får under artikler på Facebook for eksempel er totalt
ødeleggende. Ofte må man inn og moderere dette. Det krever vanvittig mye å moderere
og holde kvaliteten oppe. Så jeg skjønner at Dagbladet bare har kuttet greiene. Det er
helt uhåndterlig. Dessverre. Nettopp fordi det er så mange som står å skriker.
(Interview, d. 22/9-16, redaktions- og netchef i NRK nyheder).
Det er altså et stort arbejde at holde kvaliteten på debatten oppe. Anarkistisk og umodereret
debat kan ifølge Wright & Street (2007) og Jensen (2003) være ødelæggende for debatten.
Skal publikums deltagelse kunne modvirke nogle af de negative konsekvenser internettet kan
have på demokratiet som Dahlgren (1996) argumenterer for, må debatten foregå efter
deliberative demokratiske idealer, som kræver en åben og oplyst debat, hvilket ifølge de
nævnte studier bedst opnås igennem modererede debatter. Moderation af kommentarfelter kan
imidlertid både være begrænsende i forhold til bredden og aktivitetsniveauet på debatten.
Dette byder på et deltagelsesdilemma (Ihlebæk, Løvlie & Mainsah, 2013) for NRK, der som
public service broadcaster både må understøtte og styrke demokratiet, men som på den anden
side også må være alment tilgængelig og lægge tilrette for bred offentlig debat (NRK, 2015a).
Moderation af kommentarfelter kræver altså at man foretager afvejning mellem den åbne,
anarkistiske og ikke mindst inkluderende model på den ene side, og en strengere, mere
deliberativ, men mindre aktiv debat på den anden side.
Som det fremgår af NRKs ”Blåboka for sosiale medier” (2015c) har NRK
redaktøransvar både på sine egne netsider, men også på deres sociale mediekontoer som ”…
skal røktes på samme måte som annen nettdebatt” (8). At NRK har fokus på at moderere
kommentarfelterne som knytter sig til institutionens nyhedssager, vidner om at de favoriserer
den mere deliberative moderationsvariant, som også MacGregor pointerede:
Vi følger alltid med i kommentarfeltet. [...] Når debatten bikker over og blir usaklig
eller noen begynner å harselere med en annen person, eller begynner med
personkarakteristikker som ikke høre til på en felles plattform, der hele familien er
velkommen, så går vi inn å advare folk. Vi ber folk om å ordlegge seg annerledes, evt.
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skjuler eller sletter kommentarer som tråkker over en grense. (interview, d. 1/9-16,
NRKs sociale medierådgiver).
NRKs beslutning om at moderere kommentarfelterne bør ses i lys af Vær-Varsom plakaten
som pålægger NRK et presseetisk ansvar for det indhold som deres brugere publicerer
(Pressens Faglig Utvalg, n.d.). Videre kan moderation af kommentarfelter tage to former:
forhåndsmoderation, som hæver det deliberative niveau på debatten og gør det enklere at
opretholde det presseetiske ansvar, og efterkontrol som lægger tilrette for bredere og mere
spontan deltagelse (Ihlebæk, Løvlie, Mainsah, 2013; Domingo, 2008a). I NRK er efterkontrol,
som det også fremgår af ovenstående citat, den mest fremtrædende form for moderation. I
tillæg til at lægge til rette for bredere og mere spontan debat, er efterkontrol også mindre
ressourcekrævende (Krumsvik, 2005).
Derudover er det også en pointe at nogle af NRKs tilbud om deltagelse foregår i regi
af tredjepartsplatforme som eksempelvis Facebook. Det betyder at NRK, såvel som andre
indholdspublicister der benytter sig af Facebook, underlægges de moderationsmuligheder som
denne platform muliggør. I Facebooks tilfælde giver platformen mulighed for enten at lukke
sagen for kommentarer i forkant af opslaget, eller også kan kommentarer modereres efter
deres publicering, ved skjulning og sletning (Facebook, n.d.a; Facebook, n.d.b). De sociale
medier lægger altså, i tillæg til distributionen af indhold som illustreret over, også rammer for
hvordan kommentarfelterne kan modereres. NRK har derfor, når de opfordrer publikum til at
komme med tilbagemeldinger, valgt at gøre det på en måde, som præsenterer publikum for en
alternativ feedbackkanal, som MacGregor pointerede under vores interview:
Folk i Norge må kunne ha tilgang til innholdet vårt uansett. Og vi kan ikke tvinge dem
til å opprette en Facebook-konto for å kunne sende oss sine tilbakemeldinger. Så der er
vi veldig forsiktige. Så du vil høre på NRK radio av og til: ”Ja, send oss dine
tilbakemeldinger. Du finner oss på Facebook, eller så kan du sende oss en SMS.” Eller
så sier de: ”Bare send oss en tweet, eller en epost.” Så vi har veldig strenge
retningslinjer som sier at: Vi skal aldri gi publikum kun et tilbud om deltakelse via
kanaler som krever innlogging. (Interview, d. 1/9-16, NRKs sociale medierådgiver).
Som det fremgår af ovenstående citat benytter NRK sig af dette greb, netop fordi NRK skal
være tilgængelig for hele den norske befolkning, ikke bare dem som er medlem af
eksempelvis Facebook. Dette er i overensstemmelse med deres forpligtelse som public service
broadcaster. I tillæg bør det også bemærkes at ovenstående har en funktion, der minder om
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promovering, som jeg beskrev i foregående analysekapitel. Præsentationen af en alternativ
feedbackkanal kan også ses som et forsøg på, at holde publikum i NRKs eget univers, eller i
hvertfald et forsøg på at lede dem tilbage.
På trods af at efterkontrol er den mest fremtrædende form for moderation i NRK, fandt
jeg i NRK Supernytt et eksempel på at afdelingen benyttede sig af forhåndsmoderation på
sine egne netsider, og af efterkontrol på sociale medier, som Sivertsen bemærkede under
vores interview:
På nettet er vi litt gammeldagse i den forstand at vi har forhåndsmoderation. Så der må
vi godkjenne hver enkelt kommentar. Det er ganske lett, men det som er en utfordring er
på Instagram når vi legger ut noe, og det kommer masse kommentarer, hat, mobbing og
banning. Vi har jo en regel om at det ikke er lov å banne. Bare det å fjerne alle banneord
er en jobb [...]. Det er ganske utfordrende og vanskelig. Og kanskje de vanskeligste
sakene er de som handler om innvandring og muslimer. Fordi det viser seg at barn er
omtrent like rasistiske eller ikke rasistiske som foreldrene. Så de sprer akkurat like mye
drit og fine ting som foreldrene. (Interview, d. 20/10-16, redaktør og projektleder i NRK
Supernytt).
Brugen af efterkontrol på sociale medier er, som vist over, den eneste mulighed man har for at
moderere sit indhold på sociale medier, og moderation er, som illustreret, en nødvendighed
hvis Vær Varsom plakaten skal overholdes. Dette byder, som det fremgår af ovenstående, på
udfordringer i forhold til had, mobning, banderi og andet som er ødelæggende for debatten.
Brugen af forhåndsmoderation på NRK Supernytts egen platform, kan ses i lys af de nævnte
udfordringer, men det kan samtidig også ses i lyset af, at NRK har et ansvar for at skærme
børn mod skadeligt indhold, hvilket fremgår af NRK-plakatens § 15i, hvor der står at ”NRK
skal fremme barns rett til ytringsfridom og informasjon, og skjerme barn mot skadelige
former for innhold” (NRK, 2015a). Som nævnt over, hæver forhåndsmoderation den
deliberative kvalitet på debatten, hvilket også bidrager til at gøre debatten mere nøktern og
sober. NRK Supernytts brug af forhåndsmoderation hænger derfor sammen med at
redaktionens målgruppe er børn, som NRK har et ekstra ansvar for at skærme for skadeligt
indhold. Samtidig bør det også bemærkes at NRK Supernytt henvender sig til en relativ lille
målgruppe bestående af børn mellem 8-12 år, hvilket er en målgruppe, som er hyppige
brugere af sociale medier. Eksempelvis har NRK Supernytt, som bekræftet i mit interview
med redaktionens redaktør og projektleder, 70000 følgere på Instagram, men blot 10.000-
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12.000 ugentlige unikke brugere på internettet. Dette vidner om at trafikken til- og aktiviteten
på kommentarfelterne på NRK Supernytts egen platform muligvis er af begrænset karakter,
hvorfor forhåndsmoderation i praksis også enklere kan realiseres.
På NRKbeta, en temabaseret netside som omhandler teknologi, medier og lignende,
har NRK taget en innovativ tilgang til forhåndsmoderationen af sine kommentarfelter, som
potentielt er mindre ressourcekrævende og som kan bidrage til at fremme den deliberative
kvalitet på debatten i kommentarfelterne. For at kommentere på indholdet på NRKbeta må
brugerne besvare en quiz33 med tre enkle multiple choice spørgsmål som tager udgangspunkt i
artiklens indhold. Formålet med dette er, at skabe en mere frugtbar debat, ved at sikre at
brugerne har læst artiklen, og at de har et fælles grundlag for at kunne debattere artiklens
indhold. På denne måde ligger quizzen også tæt op af den deliberative demokratitradition,
hvor rationelle, oplyste og velinformerede synspunkter ses som byggesten i den offentlige
debat. Dette pointeres også af Marius Arnesen, redaktør i NRKbeta, som overfor Niemanlab
bemærkede at ”We’re trying to establish a common ground for the debate. If you’re going to
debate something, it’s important to know what’s in the article and what’s not in the article.
[Otherwise], people just rant.” (Lichterman, 2017). Quizzen er altså tænkt som en form for
forhåndsmoderation, der skal begrænse ødelæggende opførsel i NRKbetas kommentarfelter.
Samtidig er det også en pointe at quizzen bliver udarbejdet i forkant af artiklen, mens
spørgsmålene hver enkelt bruger må besvare udvælges tilfældigt af en algoritme (Licterman,
2017). Denne form for forhåndsmoderation vil altså potentielt kunne gøre arbejdet med
modererer debatten i kommentarfelterne mindre ressourcekrævende, fordi en del af arbejdet
automatiseres, samtidig med at de deliberative idealer for god debat fastholdes. Det bør dog
bemærkes at konceptet fortsat er i eksperiment fasen, og at det genstår at se, hvilken
betydning det har for deltagelsen på NRKbeta.

5.4.3

Chat, spørgsmål og svar

Kommentarer er imidlertid ikke de eneste former for deltagelse som NRK lægger til rette for,
hvilket eksempelvis blev påpeget af Fougner: ”Vi har et Q&A verktøy som vi kan legge inn
på statsbudsjett, på valg, på den type ting. Der publikum kan stille spørsmål og vi har en sånn
interaksjon. Men det krever jo at det sitter noen og røkter den feeden spesielt.” (Interview, d.
22/9-16, redaktions- og netchef i NRK nyheter). NRK benytter sig altså primært af Q&A

33

NRKbeta eksperimenterer med quizzen, hvilket betyder at den i dag bare findes på nogle artikler.
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værktøjet i forbindelse med større begivenheder, hvilket betyder at det ikke er et fast tilbud,
som findes i tilknytning til alle NRKs nyhedssager. Det vidner om at brugen af værktøjet, på
samme måde som moderationen af kommentarer, også er ressourcekrævende og udfordrende,
hvilket også bemærkes i citat over. Dette kan forklare hvorfor NRK bare benytter Q&A
værktøjet i forbindelse med visse begivenheder, som organisationen satser særligt på.
Eksempler på dette kan være dækningen af valg og statsbudget, fordi det er temaer som er
vigtige ud fra både et journalistisk og public service perspektiv. Samtidig er det også temaer,
som NRK har haft et ekstra fokus på at dække, hvilket blev påpeget under mit interview med
Steinar Nielsen, ” … vi har hatt en veldig klar målsetting om å anrette valgstoffet vårt på en
sånn måte at det blir attraktivt for publikum, som velger hva de vil konsumere (interview, d.
28/9-16, NRKs nyhedsbestiller). Videre har NRK i forkant af valgdækningen, også nedsat
projektgrupper, der på forhånd skal udarbejde, hvordan denne begivenheder skal dækkes,
hvilke vidner om at NRK prioriterer god dækning af denne og lignende begivenheder.
Mediebegivenheder kan, som påpeget over, samle et stort publikum om det samme
indhold (Maasø, 2016), hvilket gør mediebegivenheder til en effektiv strategi i et
medielandskab præget af fragmentation. I tillæg kan publikumsdeltagelse, som Ytreberg
(2009) argumenterer for, bidrage til at publikum får en stærkere oplevelse af begivenheden,
ved eksempelvis at give dem en følelse af at være mere involverede. Dette kan slå positivt ud
på publikums loyalitet og interesse. I tilfældet med valg, er det derfor ikke overraskende at
NRK, som public service broadcaster med et ekstra demokratisk ansvar, forsøger at
inkorporere interaktive elementer, som eksempelvis Q&A, i sin valgdækning, netop for at øge
interessen og opslutningen omkring valg. At NRK har fokus på at indarbejde deltagelse i sin
valgdækning blev også påpeget af Sandberg Skarstein som bemærkede at: ” … vi har vært
veldig opptatte av det [interaktion]. Publikum skal få svar på alt de lurer på. Vi skal være der,
vi skal være tilstede, vi skal tipse. Og så må det være tilpasset plattformene vi er på. Så det
har vi vært opptatt av.” (interview, d. 10/10-16, nyhedschef i NRKs distriktsdivision).
Q&A værktøjet kan i bund og grund også opfattes som en form for chat, som Singer et
al. (2011) definerer det: “Chat(s): Also called collective interviews or Q & As. The terms
typically are used to identify online interviews with a newsmaker or journalist, with users
submitting questions that the interviewee then answers. A journalist generally selects
appropriate questions from those received” (204). Kommentarfelterne, både på NRKs egen
platform, men også på trejdepartsplatformene, giver også publikum mulighed for at chatte
med de ansatte i NRK på en mere general basis. NRK benytter sig af denne mulighed både
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ved at besvare spørgsmål fra publikum, men i visse tilfælde også ved at stille spørgsmål til
publikum, hvilket jeg vil illustrere ved at benytte mig af NRK Supernytt som et eksempel.
I Supernytt, en redaktion der henvender sig til børn, bruges et halvt ud af tolv årsværk
på at have dialog med publikum. Særligt vigtig i denne dialog er deres Instagram-konto, hvor
de, som nævnt, har omkring 70.000 følgere. Sivertsen forklarede, hvorfor deres Instragram
konto er vigtig:
Det som er viktig med den Instagram-kontoen, og det som egentlig er årsaken til at den
er så viktig er at når vi publiserer så følger vi alltid med og modererer og svarer på alle
spørsmål. Så det er derfor jeg mener den egentlig er den viktigste plattformen vår fordi
vi alltid er i dialog med barna (interview, d. 20/10-16, redaktør- og projektleder i NRK
Supernytt).
Dialog kan, i tillæg til at øge publikums loyalitet, også tjene en funktion i forhold til NRKs
ansvar over for børn. Som det fremgår af Supernytts programplakat (2015e), er det ikke et
mål at være først ude med en nyhed, men det er derimod et mål at bidrage med forståelse og
refleksion omkring de nyheder der allerede findes i nyhedsbilledet. Supernytts særlige fokus
på at forklare nyhedsbilledet for børn, er i overensstemmelse med deres fokus på også at
besvare børnenes spørgsmål, hvilket fremgik af mit interview med Sivertsen:
Når vi har laget en Instagram post så lurer de på ”men hva mener du med det?” ”jeg
skjønte det ikke helt”. Og så forklarer vi det. Og hvis de lurer på når valget er: ”Jo
valget er 8. november”. Så de får svar med en gang på ting de lurer på, som vi kanskje
ikke hadde tenkt på å forklare. (interview, d. 20/10-16, redaktør- og projektleder i NRK
Supernytt).
Den forklarende funktion er altså vigtig for NRK Supernytt, fordi det bidrager til at give børn
en bedre forståelse af nyhedsbilledet. Derudover får NRK Supernytt mulighed for at udvikle
sit journalistiske produkt når publikum kommer med indspil. Disse indspil bidrager til at
videreføre traditionelle journalistiske praksisser, ved at fastholde journalisten i ekspert rollen.
Dette vil jeg vende tilbage til under.
I tillæg til at besvare spørgsmål lægger NRK også op til at få indspil fra publikum ved at
stille spørgsmål, som MacGregor eksempelvis bemærkede: ”Det hender vi stiller spørsmål.
Det hender vi spør ”hva syns du om den vinklingen? ‘” (interview, d. 1/9-16, NRKs sociale
medierådgiver). At bede om tilbagemeldinger på sin journalistik er et greb som opfordrer
publikum til at reflektere over- og komme med tilbagemeldinger på nyheder, som er blevet til
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gennem professionelle journalistiske processer. Dette velkommes, som Heinonen (2011)
argumenterer, fordi det er i overensstemmelse med traditionel journalistisk kultur. Samtidig
har opfordringen om tilbagemeldinger også en tillægsfunktion, når den finder sted i
forbindelse med nyhedssager, som deles på sociale medier. Som illustreret over, kan
kommentarer, i lighed med likes og delinger, også bidrage til at indhold opnår større
spredning på sociale medier (Gerlitz & Helmond, 2013), hvorfor NRKs opfordring om
tilbagemeldinger også kan iagttages, som en opfordring til publikum om at dele NRKs
indhold. I andre tilfælde kan NRKs opfordring til publikum om at komme med
tilbagemeldinger, også være af mere traditionel journalistisk karakter som Sivertsen
påpegede:
Noen ganger så ”poster” vi på Instagram om morgningen, ikke for å ”tease” noe til
sendingen, altså tv sendingen, men vi ”poster” det for å få reaksjoner fra barn som vi
kan bruke i hva de mener om ting. Så vi har også brukt det både når det var terror i Nice
nå i sommer og Brussel i påsken, så postede vi at nå er det terror i Brussel og så får vi
reaksjoner fra norske barn: ”Jeg er i Brussel nå eller jeg er Nice. Jeg var like ved”. Og
så kontakter vi dem og får journalistikk, ved at de kan sende bilder og fortelle hvordan
det er. (interview, 20/10-16, redaktør- og projektleder i NRK Supernytt).
At NRK benytter sig af publikum som kilder til information, mens journalisterne står for selve
produktionen af nyhedssager understreger som Heinonen (2011) argumenterer, at journalister
”… assigns users important roles, particularly in the initial phases of the journalistic work
process, as idea generators and observers of newsworthy events” (54). Det understeger også at
den traditionelle journalistiske kultur, med journalisten fast forankret i producentrollen,
hersker over forestillingen NRK har om publikumsdeltagelse. Dette bidrager, som nævnt, til
at fremstille idealet som en journalistisk udfordring (Domingo, 2008a), hvilket også blev
fremhævet i mit interview med Even Nielsen, som havde følgende refleksion omkring
tilbagemeldingerne fra publikum:
Vi har bedt om tilbakemeldinger på Snapchat noen ganger om hva folk syns om snus
saker og vi har spurt om hva folk synes om forbud på skoler. Vi har spurt om vær, det er
jo super enkelt å be folk snakke om været. Men vi har kanskje ennå ikke knekt koden på
hvordan vi skal ta imot det som kommer inn igjen og hvordan vi skal bruke det videre
for å gi noe verdi av det. Vi kan gå ut å spørre folk om hva de mener, men hva skal vi
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gjøre med det de sender tilbake igjen? (interview, d. 24/10-16, gruppeleder og vaktchef
i P3 nyheter).

5.4.4

At beholde den journalistiske kontrol

Som jeg har illustreret over benytter NRK sig primært af publikumsdeltagelse for at støtte op
omkring sin redaktionelle kontrol og sit journalistiske produkt. NRK bruger altså
publikumsdeltagelse som et værktøj, der blandt andet skal bidrage til at øge engagementet
omkring NRKs journalistisk, bidrage til at sprede institutionens indhold på sociale medier
eller bidrage med indspil, som journalister kan bruge direkte i udformningen af journalistiske
produkter.
Selv i de tilfælde hvor publikum kan tage mere aktiv del i produktionen af indhold,
sker dette også indenfor rammerne af journalistikken. Et eksempel på dette er muligheden for
at indsende kronikker på NRK Ytring, NRKs debatforum. Kronikkerne som publiceres på
NRK Ytring underlægges en en høj grad af redaktionel kontrol, hvilket fremgår af deres
netside ”…[NRK Ytring er] en redaksjonelt styrt nettside” (Tretvoll, 2012). Samtidig
forbeholder redaktionen sig også retten til at redigere de indlæg der accepteres (Tretvoll,
2012). Publikums indspil underlægges altså klassiske redaktionelle krav, som de fremgår af
Vær Varsom plakaten (n.d.). NRK fastholder på denne måde redaktionel kontrol over
indholdet, som publiceres i kronikkerne på NRK Ytring. En anden pointe er, at de
redaktionelle krav der stilles til kronikkerne kan mindske nåleøjet for deltagelse, netop fordi
indlæggende må leve op til NRKs redaktionelle standarder, som prioriterer indlæg efter deres
”… aktualitet, relevans og viktighed”. Disse kriterier kan bidrage til at det bare er et fåtal af
eksperter, der har stor indsigt i det tema de skriver om, som formår at få deres kronikforslag
gennem nåleøjet. Det kan hæve kvaliteten på indlæggende, men det kan også bidrage til at
skabe et deltagelsesdilemma på NRK Ytring (Ihlebæk, Løvlie & Mainsah, 2013). At Vær
Varsom plakaten pålægger NRK redaktionelt ansvar for det indhold der publiceres af
publikum, er endda en faktor som kan forklare, hvorfor publikums kronikker bliver stramt
reguleret af NRK.
I diskussionen af publikumsdeltagelse kan det derfor være frugtbart at skille mellem to
relaterede om end særskilte fænomener. Det første af disse er ”participatory journalism”, et
begreb som ifølge Henig (2005) beskriver hvordan aviser og andre traditionelle
medieinstitutioner kan benytte sig af- og publicere materiale fra publikum, som eksempelvis
fotografier og beretninger. Denne betegnelse fremhæver den relationelle dimension
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publikums bidrag har til den journalistiske produktionsproces. Participatory journalism
repræsenterer imidlertid, som Henig (2005) argumenterer, ikke noget nyt, netop fordi
journalistik altid har været bygget på tips og indspil fra publikum. Det andet fænomen jeg vil
fremhæve, karakteriseres af Henig (2005) som ”citizen journalism”. Citizen journalism
refererer til blogs og uredigerede nyhedssider, hvor brugerne har mulighed for at skrive og
publicere sit eget indhold. Denne betegnelse fremhæver brugeren som en aktiv producent af
indhold, hvilket i større grad repræsenterer en ændring i forhold til den traditionelle
journalistiske kultur.
Som min analyse har vist lægger NRK bare til rette for at publikum kan deltage aktivt
som producenter i et begrænset omfang, og selv i de tilfælde underlægges publikums bidrag
NRKs redaktionelle kontrol. Som ovenstående har vist, er det vigtigt for NRK at opretholde
journalistisk og redaktionel kontrol over produktionen af indhold. Publikum slippes bare til i
de tilfælde, hvor det sker indenfor rammerne af traditionel journalistisk kultur, sådan at
journalistens rolle som gatekeeper, producent og ekspert cementeres. Publikumsdeltagelse
fremstår altså som et mål NRK stræber efter at opnå, men som vanskeligt lader sig realisere,
fordi den klassiske journalistiske kultur er svær at forene med forestillingen om publikum
som aktive producenter.
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6 Diskussion og konklusion
Dette studie har taget sigte på at undersøge hvordan NRK, som public service broadcaster, har
imødekommet publikums fragmenterede nyhedskonsum. Hensigten har været at opnå en
bedre forståelse af hvordan etablerede medier har tilpasset sig den nye konkurrencesituation,
men også hvordan NRK, som public service broadcaster, har imødekommet udfordringerne i
forhold til at opfylde sit samfundsansvar.
Studiet har primært baseret sig på data indsamlet gennem semistrukturerede interviews
med strategisk og redaktionelt ansatte i NRKs medie-, nyheds- og distriktsdivision. Dette har
givet mig perspektiver fra mellemleder- og lederniveauet i NRK. Perspektivet der er blevet
benyttet i dette studie knytter sig således primært til det strategiske niveau, hvilket har givet
mig indsigt i de forskellige strategier NRK har implementeret for at imødekomme
fragmentationen af publikum.

6.1

Opsummering af fund

At imødekomme fragmentationen af publikum, handler om at nå ud til publikum – og gerne et
så stort publikum som muligt – med sit indhold. For at belyse hvordan NRK gør dette i
forhold til sit nyhedsindhold, har studiet set nærmere på de strategier som institutionen har
implementeret for at opnå udbredelse. Eftersom NRK er public service broadcaster og må
varetage en række sociale, kulturelle og demokratiske forpligtelser har dette perspektiv også
været vægtlagt i min undersøgelse. Jeg har i mit studie identificeret fire strategier som
fremstår som centrale, enten fordi de bidrager til at NRKs nyhedsindhold opnår stor
udbredelse, og/eller fordi de har en særlig funktion i forhold til at støtte op omkring NRKs
samfundsansvar.
For det første har NRK etableret et nyhedsunivers, hvilket blandt andet indebærer at
institutionen har gjort sit nyhedsindhold tilgængeligt på en bred vifte af kanaler og platforme.
Formålet med denne strategi er at imødekomme fragmentationen af publikum, ved at omfavne
deres vidt forskellige præferencer og facilitere et væld af konsumptionsmuligheder. Særligt i
forhold til unge som har forflyttet sit nyhedskonsum fra traditionelle platforme til internettet,
og i stadig større grad sociale medier, har NRK nogle udfordringer. NRK benytter sig derfor
af sociale medier som et værktøj for at nå ud til de yngre målgrupper med sit nyhedsindhold,
hvorved institutionen enklere kan indfri sit samfundsansvar, som indebærer at de må nå ud til
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alle segmenter af befolkningen. Et andet element som knytter sig til etableringen af et univers,
er at skabe en genkendelig profil, som har til hensigt at skabe loyalitet og opbakning til
institutionen. Jeg har fundet at NRK har etableret en nyhedsmærkevare, som de kalder ”Først
– med hele bildet”, og at denne mærkevare kan have flere funktioner. NRKs satsning på at
være ”først” handler om at ruste sig til en digital konkurrence om nyheder. Dette sker blandt
andet ved at NRK har et ekstra fokus på at dække breaking news indhold, hvilket er indhold
som samler store publikumsgrupper. Samtidig handler ”først” også om at have en dynamisk
nyhedsdækning med hyppige nyhedsopdateringer, som skal få publikum til at opsøge NRK
for at tilfredsstille sit opdateringsbehov. ”Med hele bildet” har også flere funktioner. Blandt
andet handler det om at sikre kvaliteten i NRKs nyhedsdækning, ved at sørge for at
institutionens nyhedsdækning indeholder baggrund, fordybning og kontekst. På denne måde
har ”med hele bildet” til hensigt at forankre organisationens nyhedsformidling i NRKs
samfundsansvar og de demokratiske funktioner organisationen er forpligtet til at opfylde.
Samtidig skal ”med hele bildet” også bidrage til at NRK har et bredt nyhedstilbud, der
inkluderer andre nyhedsnære genre. På denne måde har NRK forsøgt at etablere en distinkt
mærkevare, der skal adskille dem fra kommercielle konkurrenter, samtidig med at
institutionens konkurrenceevne holdes intakt.
For det andet, har NRK fokus på at indarbejde tabloide greb i sin nyhedsdækning for
at imødekomme fragmentationen af publikum. I dagens medielandskab har publikum næsten
endeløse valgmuligheder. Derfor forsøger NRK at gøre sit nyhedsindhold mere attraktivt, ved
at fokusere på at lave nyhedsindhold som publikum ønsker at se/læse/høre, fremfor det de bør
se/læse/høre. Tabloidisering kontrasteres ofte med kvalitetsjournalistikken og indhold med
højere demokratisk værdi. NRK har derfor et mål om at gøre ”det viktige populært og det
populære vigtig”, ved at benytte sig af vinklinger og stilistiske greb for at gøre tunge og
seriøse nyheder mere attraktive og bløde nyheder mere seriøse. Min analyse har også vist at
indholdet, som deles på sociale medier har en mere tabloid karakter end indhold der deles på
andre platforme. Det kan forklares af at NRK tilpasser sin henvendelsesform til det publikum
de henvender sig til, hvilket på sociale medier hovedsageligt er unge, som foretrækker lettere
indhold. En anden mulig forklaring er, at sociale medier er bygget op omkring sociale
netværk, og at disse netværk har betydning for, hvor stor spredning indholdet opnår. Som
mine informanter har påpeget, opnår indhold der er socialt acceptabelt at dele større
udbredelse på sociale medier, mens nyheder som er ”tunge og triste” underkommunikeres.
Det betyder at publikum som primært konsumerer nyheder fra sociale medier, kan havne i
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ekko kamre og filter bobler, hvor det tabloide indhold er mere fremtrædende end det ellers
ville have været. For NRK betyder det, at disse mennesker bliver vanskeligere at inkludere i
den offentlige debat, hvorved NRKs samfundsansvar også vanskeligere lader sig indfri.
For det tredje, betyder NRKs benyttelse af sociale medier som publiceringsplatform at
institutionen i dag indgår i et ”forbundet medieøkosystem”, hvor dele af institutionens
nyhedspublicering foregår på tredjepartsplatforme. Selvom disse platforme har potentiale til
at åbne NRKs nyhedsindhold op for et større og yngre publikum, har de også været
medvirkende til at accelerere den igangværende fragmentation af publikum, ved at konkurrere
om publikums opmærksomhed. Brugen af sociale medier repræsenterer derfor et dilemma for
NRK, hvilket forstærkes af at der knytter sig et væld af publicistiske udfordringer til brugen af
disse platforme, som NRK må forholde sig til. Dette indebærer, som allerede nævnt,
udfordringer i forhold til ekko kamre og i forhold til at opfylde den tunge del af sit ansvar.
Samtidig er mærkevaregenkendelsen også svagere udenfor NRKs eget univers og i tillæg
knytter der sig en række ytringsfrihedsmæssige problemstillinger til brugen af
tredjepartsplatformene. Ovenstående udfordringer har jeg anset som strategiske føringer for
NRKs publiceringsstrategi, som kan beskrives som keeping them, moving them and bringing
them back. Formålet med strategien er at samle publikum i NRKs eget univers, hvor
institutionen har publicistisk kontrol, og derved enklere kan modvirke fragmentationen og
opfylde sit samfundsansvar. Som min analyse har vist baserer henvisningen tilbage til NRKs
univers sig enten på promoveringer eller hyperlinks, hvor styrken på henvisningen er stærkest
ved brug af hyperlinks, som giver en mere direkte forbindelse mellem indholdet på sociale
medier og primærpubliceringen i NRKs eget univers. Det er imidlertid ikke alle platforme der
tilbyder denne mulighed, hvorfor NRKs strategi om at lede folk tilbage til egne platforme, er
sværere at opfylde på platforme som Snapchat og Instagram.
For det fjerde, har digital teknologi muliggjort publikumsdeltagelse i en større
målestok end tidligere, hvilket er blevet fremhævet som en potentiel realisering af det
journalistiske ideal om at etablere en offentlighed. Jeg var derfor også interesseret i at
undersøge hvordan NRK implementerede denne mulighed i sit nyhedstilbud, på grund af
institutionens særlige ansvar for at bidrage til at skabe en fælles norsk offentlighed. Som min
analyse har vist, fremstår publikumsdeltagelse i NRK som en myte, der i realiteten opleves
som udfordrende og ressourcekrævende og som vanskeligt lader sig forene med NRKs
etablerede journalistiske kultur. Jeg fandt at NRKs interaktive tilbud, i tillæg til traditionelle
former som indringningsprogrammer og kronikker primært begrænsede sig til chat i
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forbindelsen med særlige begivenheder og kommentarfelter på sociale medier og visse
underdomæner, som NRK Ytring og NRKbeta. Samtidig fandt jeg at det interaktive tilbud
primært knyttede sig til det journalistiske produkt, eller var underlagt journalistisk kontrol.
Min analyse har også vist, at måden hvorpå NRK benytter sig af publikumsdeltagelse er et
forsøg på at generere ekstra interesse omkring sine journalistiske produkter. Det sker enten
ved at knytte muligheder for deltagelse til begivenheder for at intensivere publikums
oplevelse af denne begivenhed og derved skabe øget interesse, eller ved at opfordre publikum
til at komme med feedback på journalistikken. Feedbacken som NRK får kan videre have to
funktioner. For det første, kan formålet være at få feedback, som kan benyttes i det
journalistiske arbejde eller produkt. For det andet har forespørgslen om feedback også en
særlig funktion på sociale medier, hvor forespørgslen i større grad kan ses som et forsøg på, at
få publikum til at sprede institutionens indhold, ved at benytte sig af de sociale mediers
logikker for spredning. Alt i alt fremstår NRKs interaktive tilbud altså i mindre grad som et
forsøg på at facilitere den offentlige debat, og i større grad som et værktøj der skal støtte op
omkring NRKs journalistiske kultur og produkter.

6.2
Diskussion: At skabe en offentlighed i et
fragmenteret medielandskab
En af grundene til at jeg valgte at se nærmere på NRKs nyhedsformidling, er at jeg også var
interesseret i at se nærmere på hvordan fragmentationen af publikum og
platformekspansionen har påvirket NRKs evne til at facilitere en offentlighed.
Baseret på mit studie anser jeg det som sandsynligt at NRK i dag (2016/2017), på
trods af stadig nye udfordringer, formår at indfri sin forpligtelse om at facilitere en norsk
offentlighed. Institutionen benytter sig, som jeg har vist af en bred vifte af platforme, for at
udbrede sit nyhedsindhold til en så stor og mangfoldig andel af befolkningen som mulig.
Samtidig benytter NRK sig også af en række greb for at gøre sit nyhedsindhold mere
attraktivt, mens mit indtryk også er at institutionen er opmærksomme på, at de i dagens
medielandskab må være konkurrencedygtige for at skabe relationer til publikum. Samtidig
viser tal fra Kantar TNS at 87% af befolkningen i 2016 dagligt benyttede sig af NRK, og altså
blev inkluderet i NRKs univers (MedieNorge, n.d.c), mens figur 4 også illustrerede at NRKs
tv kanaler har holdt sig relativt stabile, på trods af et lille fald i markedsandele.
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Jeg har derimod observeret en række tendenser som på sigt kan byde på
komplikationer i forhold til at skabe en fælles norsk offentlighed, særligt hvis tendensen til, at
flere unge bruger sociale medier som sin vigtigste nyhedskilde, fortsætter. Som nævnt,
overrapporteres det lette og mere tabloide indhold på sociale medier, mens indhold med mere
tyngde og større politisk- og samfundsmæssig værdi underrapporteres. De sociale medier
medvirker på denne måde til at skabe et tabloid- ekko kammer for publikumsgrupper, som
primært benytter sig af sociale medier for at finde nyheder. Ekko kammer-effekten kan
potentielt også forstærkes af filter bobler, det vil sige algoritmer som tilpasser nyhedsfeeden
til den enkelte brugers interesser. Videre har jeg også illustreret hvordan etablerede mediers
mærkevaregenkendelse svækkes på sociale medier, hvilket kan gøre det vanskeligere at bygge
relationer til sit publikum. Det er derfor fuldt muligt at forestille sig et fremtidigt scenario,
hvor publikum forholder sig til Facebook som sin primære nyhedsplatform, som fungerer som
en aggregator og kurator af enkelte nyhedssager, der produceres af andre institutioner. I dette
scenario forholder publikum sig altså primært til det ”nyhedsbillede” som Facebooks
algoritmer præsenterer dem for. Det betyder at de i mindre grad vil forholde sig til den eller
de nyhedsinstitutioner, som har produceret og publiceret de enkelte sager. Brydes ”the virtous
circle”, forbindelsen mellem indholdet og institutionens mærkevare, kan blive det
vanskeligere for etablerede medier at lede publikum tilbage til sin egen platform og give dem
et fuldt og dækkende nyhedsbillede. Det kan være problematisk i et demokratisk perspektiv,
fordi det kan betyde at borgere ikke bliver tilstrækkeligt informeret til at kunne tage del i
demokratiske processer, men også for NRK, hvis legitimitet er afhængig af opslutning og
opbakning fra publikum. Samtidig vil en fælles norsk offentlighed potentielt kunne svækkes
af, at norsk indhold indgår i direkte konkurrence med internationalt produceret indhold på
platforme som Facebook, hvorfor norsk indhold også potentielt vil kunne blive
underrapporteret. I tillæg til ovenstående vil jeg også tilføje de ytringsfrihedsmæssige
problemstillinger, som jeg skitserede i analysen, hvilket kan gøre det sværere for etablerede
medier at bevare sin redaktionelle frihed, hvis platforme som Facebook, i fremtiden bliver
publikums foretrukne nyhedsplatform.

6.3

Diskussion: Broadcastingens fjerde fase?

Jeg vil i det følgende undersøge muligheden for, at dagens broadcasting landskab
repræsenterer en udvikling fra fragmenteringsfasen (Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg, 2014;

98

Enli, et. al 2010). Fragmenteringsfasen er ifølge Ihlebæk, Syvertsen & Ytreberg (2014)
karakteriseret af de følgende fire hovedtendenser:
First, there has been an overall expansion of television content and an intensified
competition between mainstream television channels. Second, there has been a drastic
increase in the number of channels, of which most are niche channels offering a narrow
generic range or specific content for target demographics (European Audiovisual
Observatory 2010). Third, there has been a proliferation of platforms for television, as
broadcasters are rapidly going “crossplatform,” “multi-platform,” and “multi-media”
(Bechmann Petersen and Rasmussen 2007). And fourth, the use of digital video
recorders (DVRs) and customized viewing has increased audience selectivity (471).
Jeg baserer min antagelse om at broadcastingen kan have bevæget sig ind i en ny fase, på en
række udviklingstendenser, som ikke omfattes af ovenstående beskrivelse af
fragmenteringsfasen, men som mit studie har vist, kan have påvirket broadcastingen i større
eller mindre grad. En række af disse tendenser er også blevet observeret af andre, som
eksempelvis Nielsen (2012) der peger på: ”… the emergence of a few dominant search
engines, the explosive growth of social media sites and the spread of mobile web access” (5),
som mere nutidige fænomener. Fælles for disse tendenser er, at de alle baserer sig på digitaleog netværkede (networked) teknologier, og at de har bidraget til at ændre broadcastingen, som
bliver stadig mere digital. Jeg foreslår, med baggrund i mit studie og ovenstående indsigt, at
fasen broadcastingen i dag befinder sig i, kan betegnes som ”the phase of networked
communication” (evt. ”networked broadcasting”). Denne betegnelse sigter ikke til de
traditionelle tv-netværker, men sætter snarere fokus på at de traditionelle broadcastere i dag
indgår i det jeg har betegnet som et ”forbundet medieøkosystem”, samtidig som betegnelsen
også henviser til Castells (1996) prognose om den stigende betydning af ’networked
communications’.
Dette bringer mig til karakteristikken af denne fase. I fragmenteringsfasen bevægede
broadcasterne sig mod at blive ”crossplatform” og ”multi-media”, hvilket indebærer en
ekspansion til en bred vifte af platforme. I ”the phase of networked communications” har jeg
observeret tendenser til at broadcasternes digitale platforme (internettet og sociale medier)
bliver stadig vigtigere for at nå ud til publikum, og at balancen mellem de digitale og
(traditionelt) broadcastede platforme kan være i færd med at forskydes. Jeg baserer bl.a.
denne antagelse på at NRK, i løbet af februar 2017, iværksatte en omstrukturering af sin
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nyhedsdivision for at give sin nyhedsdækning ”…et digitalt løft..” og styrke organisationens
position ”… på mobil og nett” (Fordal, 2017). Denne omstrukturering har til hensigt at styrke
NRKs fokus på nyhedsopdatering og den del af NRKs mærkevare jeg har beskrevet som
”først”. Omstruktureringen betyder imidlertid ikke at de traditionelle platforme- og flagskibe
bliver negligeret, men snarere at de digitale platforme er i færd med at blive vigtigere.
Samtidig understøtter NRKs ekspansion til sociale medier, og det faktum at de sociale medier
i dag er ”… anerkjent som den [NRKs] fjerde selvstendige plattformen” (interview, d. 10/1016 med Sandberg Skarstein, nyhedschef i distriktsdivisionen), også at de digitale og
netværksbaserede medier er i færd med at blive vigtigere værktøj for de tidligere
broadcastere.
Dette bringer mig til fasens næste karakteristika. At broadcasterne i dag har omfavnet
sociale medier til at distribuere sit indhold, har betydet at deres tidligere særskilte universer
og mærkevare i dag indgår i et forbundet medieøkosystem. Dette åbner potentielt
broadcasternes indhold op for et nyt, større og mere globalt publikum, men samtidig har det,
som illustreret over, også budt på en række udfordringer for etablerede medier. Særligt gælder
det i forhold til mærkevaregenkendelse, redaktionel- og publicistisk frihed, samt at
broadcasterne underlægges tredjeparternes retningslinjer og logikker.
At brugen af sociale medier er blevet mere fremtrædende, har ifølge flere observatører
betydet, at publikum kan tage mere aktiv del i produktionen af indhold. Som jeg har påpeget i
min analyse repræsenterer dette ikke noget nyt. Fremvæksten af sociale medier har imidlertid
betydet at konsumptionen af indhold i stadig større grad bliver en ”… communal and shared
social experience” (Villi, 2012, s. 614). Det vil sige at ens sociale netværk får større
betydning for det indhold man konsumerer. Villi (2012) beskriver dette som ”social curation”,
hvilket indebærer at publikum kan benytte sig af sociale funktioner til at dele mediernes
indhold med andre i sit netværk, eksempelvis ved at inkludere hyperlinks i delinger, tweets,
mails, tags, med mere. Publikum kommer på denne måde til at indtage en mere aktiv rolle –
ikke i produktionen af indhold – men i delingen og spredningen af mediernes indhold (Villi,
2012). Publikum og deres netværk bliver altså vigtige ressourcer for medierne, i forhold til at
få deres indhold spredt. Dette betyder eksempelvis at medierne, som jeg har illustreret i min
analyse, har et større fokus på at lave indhold publikum ønsker at læse og se, og som samtidig
er delbart netop fordi man derved kan opnå større udbredelse. Samtidig har jeg også vist
hvordan NRK opfordrer publikum til at kommentere på indhold, fordi det også bidrager til at
indholdet kan blive synligt for et større publikum.
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Man kan også forestille sig at ”the phase of networked commucation” indebærer at
broadcastere i fremtiden sætter fokus på algoritmestyrede anbefalinger og personificering af
indhold. Denne trend er allerede fremtrædende i selskaber som Facebook og Netflix, som
benytter sig af algoritmer for at tilpasse indhold til publikum. I mit studie har jeg observeret at
denne trend også er i færd med at påvirke traditionelle broadcastere, selvom udviklingen
fortsat er i en tidlig fase i NRK. Dette fremgik eksempelvis af mit interview med Lund, som i
forhold til personalisering af indhold bemærkede at: ”... [vi] jobber med det og har så vidt
innført innlogging med en enkelt funksjonalitet for de som ønsker det. Og vi jobber også med
bedre anbefalingslogikk.” (interview, d. 6/9-16, direktør i NRKs mediedivision). Videre
pointerede han at grunden til dette er at:
Det er fordi vi ser at det er viktig for mange, og det fungerer bra for mange. Og det å få
et mer personalisert tilbud i en verden hvor kanskje de sterke merkevarene og
landingsstedene blir svakere, og innhold blir mer søkbart på tvers av merkevarer, så er
det veldig viktig å ha en direkte relasjon med publikum. (interview, d. 6/9-16, direktør i
NRKs mediedivision).

6.4

Begrænsninger og videre forskning

Intet studie er uden sine begrænsninger, og det mit heller ikke. Medielandskabet er i stadig
forandring, og udviklingerne sker hurtigt. Eksempelvis omstrukturerede NRK sin
nyhedsdivision i løbet af mit studie, hvilket jeg ikke har taget højde for i analyserne. Derfor
genstår det at se hvilken betydning denne omstrukturering har for mine fund. Samtidig
påvirkes NRK, som følge af at de i dag indgår i forbundet medieøkosystem, også af
beslutninger der træffes i organisationer som Facebook og Youtube, hvilket også kan have
medført ændringer, som jeg ikke har haft mulighed for at tage højde for. Studiet har også
været begrænset af at jeg kun har interviewet ansatte fra leder- og mellemlederniveau, hvorfor
studiet ikke har inkluderet perspektiver fra produktionsniveauet.
At NRK har fokus på at tilpasse sig publikum både i brug af kanaler og platforme,
men også i indhold kan ses som en indikation på en større tendens i medielandskabet, som
knytter sig til den automatiske og personificerede anbefaling af indhold. Persontilpasningen af
indhold kan være en nødvendighed i et fremtidigt medielandskab skal vi tro Ståle Bjørnstad,
direktør i teknologiselskabet Cxense34, som i et interview med NRK fremsatte følgende
34

Cxense er et firma som arbejder med at lave persontilpasningsløsninger til mediebedrifter verden over.
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påstand: ”Redaksjoner som ikke tar i bruk persontilpassing kommer til å være ute av spillet
om ti år” (Revheim, 2017). Denne påstand skal selvfølgelig tages med et gran salt, men ikke
desto mindre fik jeg i mit studie bekræftet, at NRK er i færd med at udarbejde et system for
personificering af indhold. Dette danner et godt udgangspunkt for fremtidig forskning, som
vil kunne se nærmere på hvordan NRK udvikler sit personificerede medietilbud. Det er
særligt interessant fordi observatører som Sunstein (2007) og Pariser (2011) forholder sig
kritisk til personificeringen af indhold, og argumenterer for at det ikke er foreneligt med at
skabe en fælles og alment tilgængelig offentlighed. Det vil derfor være interessant at
undersøge hvordan NRK udvikler sin ”persontilpassede public service broadcasting”, og om
det i praksis er muligt at finde et succesfuldt kompromis mellem det personlige og almene,
som både indfrir markedets og samfundets krav.
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Vedlæg 1: Interview guide
Jeg har lavet seperate interview guides til hvert interview, men har i hvert interview taget
udgangspunkt i nedenstående guide.

Baggrund
•
•
•

Hvor længe du været i NRK? Hvilke stillinger og funktioner har du haft?
Kan du fortælle mig lidt om dine arbejdsopgaver?
Hvilke ulike processor/projekter har du været involveret i det seneste stykke tid?

Nyheder og publikum
•

Har du tænkt over om det nogle af nyhederne fra sidste uge som har været særdeles
vigtige at få formidlet?

•

Lad os sige i har en stor/vigtig/interessant nyhed som dere gerne vil dele med
publikum. Hvordan går dere frem for at dele denne? Hvilke platforme benytter dere
eksempelvis?

•

Diskuterer dere hvilke typer nyheder som passer sig for bestemte publikumsgrupper?

•

Er der visse typer nyheder som gør sig bedre end andre?
o Vil du sige at i har større fokus på også at skulle underholde og fange
publikum opmærksomhed i dag end tidligere?

•

Er der et bestemt aftryk dere forsøger at efterlade hos publikum efter de har besøgt jer
på net? (altså har i en bestemt nyhedsprofil?)

Platfome/nyt
•

Hvilke platforme benytter dere til at distribuere nyheder?
o Hvorfor?

•

Hvad ønsker dere at opnå ved at benytte sociale medier?

•

Kan du sige noget om hvilke sager i deler, og kanskje ikke deler på Facebook?
o Hvilket indhold gør sig godt på sociale medier?

•

Hvilke udfordringer knytter der sig til brugen af sociale medier?
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•

Har dere retningslinjer for brug af sociale medier?

•

En tendens i medielandskab – personificering. Er det noget dere arbejder med?

Interaktivitet
•

Er interaktivitet noget i prioriterer og lægger tilrette for?
o Hvordan?

•

Benytter i publikums indspil i jeres egen journalistik?

•

Eksempler

PSB
•

I NRKs langtidsstrategi står det at dere skal gøre det vigtige populært og det populære
vigtigt?
o Hvordan tolker du det?
▪ eksempler

Afslutning
Er der andet du ønsker at sige?

•

Tak for deltagelse

•

Andre som jeg burde snakke med?

•

Dokumenter?
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•

