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Sammendrag 

I dette masterprosjektet ville jeg kombinere retorikk og markedsføring for å finne ut av hvilke 

bevismidler som blir brukt, hva retor forsøker å formidle og hvordan mottakerne oppfattet 

budskapet. Den røde tråden i denne oppgaven er hvordan retors ethos forandrer seg hos 

mottakerne, altså hvilken effekt innholdsmarkedsføringstekstene hadde på retors merkevare.  

Oppgaven baserer seg på en kvalitativ analyse av tre innholdsmarkedsføringstekster fra Redbull 

og har i tillegg også fokus på mottakernes tolkning og oppfatning av budskapet gjennom 

fokusgrupper. Fokusgruppene vil lese og diskutere hver av tekstene i plenum slik at vi kan 

undersøke på hvilken måte retors ethos forandret seg hos deltakerne før tekstene, underveis i 

tekstene og etter tekstene.  
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Forord 
Ideen og inspirasjonen bak dette masterprosjektet kom opprinnelig fra Retorikkbyrået AS som 

er et tekst og kommunikasjonsbyrå i Oslo. Våren 2017 kom de med en problemstilling til emne 

RETKOM3104 - Prosjektarbeid i retorikk hvor de håpet at noen av studentene ønsket å gjøre 

en sjangeranalyse av ulike tekster innen innholdsmarkedsføring. Riktignok har 

problemstillingen min endret seg til noe mer spesifikt siden da, men skylder fortsatt en stor takk 

til Retorikkbyrået da mye av inspirasjonen fortsatt er fra deres originale problemstilling. 

Videre er jeg helt sikker på at jeg uten veiledning fra Professor Kjell Lars Berge ikke ville ha 

klart å levere inn denne oppgaven. Han har hjulpet meg med å utforme og konkretisere 

oppgaven da min originale problemstilling var for stor for omfanget til en 30 poengs 

masteroppgave. Takk for konkrete svar og utrolig gode innspill!  

Sist men ikke minst skylder jeg en stor takk til mine venner og familie for å ha pushet og heiet 

meg frem gjennom studiene og helt frem til masteroppgaven.  
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1. Innledning 
Innholdsmarkedsføring er en økende trend blant bedrifter, organisasjoner og influencers. Det 

er stadig viktigere for bedrifter og organisasjoner å gjøre seg relevant og holde på 

oppmerksomheten til sin(e) målgruppe(r). Denne markedsføringsstrategien er svært attraktiv 

da den retter seg mot målgruppene på en annen måte enn den tradisjonelle annonsen eller TV-

reklamen. Med den økende interessen for historiefortelling og innholdsproduksjon i medie og 

kommunikasjonsbransjen skal jeg i denne oppgaven sette lys på hvordan 

innholdsmarkedsføring kan bli oppfattet hos deres mottakere, målgruppe og hvilken effekt det 

har på bedriftens merkevare.  I dette masterprosjektet har jeg valgt å ta for meg energidrikk og 

medie-giganten Redbull og tre av deres innholdsmarkedsføringstekster.  

 

1.1 Presentasjon av problemstillingen 

 

Problemstillingen til dette masterprosjektet lyder som følger: 

 

På hvilken måte bruker Redbull innholdsmarkedsføring for å påvirke, og hvilken effekt har 

dette for Redbull sin merkevare? 

 

Bakgrunnen for denne problemstillingen er for å undersøke hvilken effekt 

innholdsmarkedsføringstekstene kan ha for merkevaren til Redbull. I denne masteroppgaven 

har jeg valgt å ta for meg Redbull da dette var en merkevare jeg var sikker på at alle 

deltakerne i fokusgruppene hadde noe kjennskap til.  

 

I tillegg til problemstillingen har jeg også noen forskningsspørsmål jeg skal utforske og 

besvare gjennom dette prosjektet:  

- Hva kjennetegner tekstene innen innholdsmarkedsføring? 

- På hvilke måter forsøker avsenderen å appellere til mottakerne? 

- På hvilken måte blir Redbull sin innholdsmarkedsføring oppfattet? 

 

Forskningsspørsmålene er lagt opp til å kunne undersøke tre aspekter ved problemstillingen 

gjennom de ulike metodene som brukes til å samle inn data. Dette masterprosjektet er en 

kvalitativ undersøkelse av tre innholdsmarkedsføringstekster fra Redbull satt opp mot to 

fokusgruppeintervjuer for å besvare oppgavens problemstilling. 
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1.2 Vinkling av oppgaven  

Denne masteroppgaven er et kvalitativt prosjekt hvor jeg skal ta i bruk tekstanalyse for 

deretter å sette disse tolkningene opp mot hvordan mottakerne i fokusgruppene oppfattet dem. 

Oppgaven vil ta for seg de retoriske bevismidlene, troverdighet hos retor og teori innenfor 

innholdsmarkedsføring og multimodal analyse.  

 

1.3 Om Redbull 

Redbull er kjent verden over for deres merkevare og produkt. På midten av 1980-tallet ble 

energidrikk giganten grunnlagt og siden har de ekspandert til 171 land og solgt over 6 

milliarder bokser med Redbull (Redbull, udatert).  Du finner deres logoer klistret på hjelmene, 

bannere på idrettsarrangementer og ja, til og med på siden av kjøleskapet på de populære 

utestedene. Slik Hansen forklarer det er Redbull bedre kjent som et mediehus enn en 

drikkevareprodusent (Hansen, 2017). Fra starten av har Redbull utmerket seg innen 

markedsføring og bygget seg opp til å bli en av de raskt voksende og populære merkevarene 

blant unge i aldersgruppen 19-29 år (Hollensen, 2014, s.752). Redbull har ifra starten av satset 

hardt for å promotere seg selv som en livstil mer enn en simpel energidrikk. Og det er nettopp 

derfor jeg har valgt å gå for Redbull til dette masterprosjektet.  

 

2. Teoretisk rammeverk 

Teorien er selve grunnlaget for gode analyser og metoder senere i prosjektet. Teorien danner 

en felles forståelse og kunnskap om hva masterprosjektet baserer seg på og gir en innsikt i hva 

forskeren har tenkt til å sette seg inn i. Det teoretiske rammeverket vil i tillegg til faglig 

bakgrunn om prosjektets tema også inkludere definisjoner og forklaringer av ulike begrep og 

utrykk som vil bli brukt utover i masteroppgaven. 

 

2.1 Retorikk 

Retorikk er ikke bare virkningsfullt i politikk og taler men kan også ha mye å si for hvordan 

avsenderen når ut til sine mottakere gjennom en simpel markedsføringstekst. Hovedoppgaven 

til markedsføring er i likhet med politikk, det å overtale eller overbevise sine mottakere.  I 

dette delkapittelet vil jeg gå nærmere inn på retors troverdighet og hvordan den henger 

sammen med ethos. Videre vil jeg presentere og utdype de retoriske bevismidlene som senere 

vil bli brukt til å analysere tekstene med. I dette masterprosjektet vil jeg også se nærmere på 
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hvordan ethos hos retor forandrer seg hos fokusgruppe deltakerne fra før, underveis og etter 

teksten. 

 

2.1.1. Retors troverdighet 

Før vi går nærmere inn på troverdighet hos retor er det viktig å først definere hva en retor er. 

En retor er som forklart av Hellum, personen eller organisasjonen som kommuniserer i en 

bestemt situasjon (2013, s.84). I dette masterprosjektet er det Redbull som er retor.  

Retorikkens oppgave er ikke å overtale, men å kunne se overtalelsesmulighetene som er 

aktuelle for hvert tilfelle og å kunne se hva som kan skape troverdighet (Aristoteles, 2006, 

s.25-27). Nettopp det å kunne se hva det er som skaper troverdighet hos mottakerne er ett av 

de tingene jeg kommer til å se på i de multimodale analysene. Førsund (2013) poengterer at 

innholdsmarkedsføring skal få bedriftens budskap til å feste seg i målgruppens hjerte og 

hjerne, dermed er det viktig at innholdet er troverdig for mottakerne. 

 Aristoteles knyttet tre egenskaper til ethos som videre knyttes til egenskapene retor har, arete, 

phronesis og eunoia (Ihlen, 2013, s.93-94).  Kjeldsen forklarer at enhver mottaker, vil vurdere 

ut ifra retors kompetanse (phronesis), karakter (areté) og velvilje (eunoia) som mottaker 

mener retor har ovenfor dem (2014, s.100). Phronesis handler om at retor gjerne framstår som 

intellektuell og fornuftig. Areté er knyttet til retors menneskelige natur og egenskap. Eunoia 

handler om retors velvilje, altså retors godhet.  

 

2.1.2 De retoriske bevismidlene 

Den første personen til å ha systematisk studert overbevisende kommunikasjon var 

Aristoteles, det var også takket være han at tre av de viktigste bevismidlene i dag er 

hjørnesteinene innenfor hensiktsmessig kommunikasjon (Smith, 2013, s.177).  

De retoriske bevismidlene er det viktigste verktøyet som brukes av en retor til å overbevise 

(Hellum, 2013, s.85).  Det er tre viktige begreper som utgjør de retoriske bevismidlene; ethos, 

pathos og logos. Kjeldsen gir utrykk for at retor i utgangspunktet ikke skal ha som mål å 

vekke følelser hos mottakerne men heller hvordan de ønsker at mottakerne skal oppfatte 

budskapet (2014, s.98). 

 

Ethos kan defineres som retors egen karakter. Som gjengitt av Høiland (2007, s.11) definerer 

Kjelden (2004, s.33-35) at retor, gjennom ethos kan vekke tillit og sympati hos mottakere.  
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«Det er imidlertid gjerne sagt at ethos trumfer logos og pathos, ettersom bruk av 

rasjonelle argumenter og følelser ikke vil ha den ønskede effekten dersom publikum 

ikke oppfatter retoren som troverdig» - Ihlen (2013, s.93). 

 

Ethos er også mulig å ‘måle’ i visse situasjoner og tilfeller. For eksempel vil man kunne si at 

Erna Solberg har høy ethos hvis den bestemte situasjonen hadde vært å tale på Stortinget, høy 

ethos i dette tilfellet ville kommet av at Erna Solberg er Norges statsminister og har allerede 

en etablert ethos på Stortinget. Ethos trenger i midlertid ikke å være etablert på forhånd og vil 

være mulig å bygge opp i nye situasjoner.  

 

Pathos er bevismiddelet som appellerer til følelsene. Ihlen oppsummerer rollen til pathos som 

et virkemiddel til å forsøke å skape en følelsesmessig tilknytting til mottakerne (2013, s.92).  

Ved bruk av verdiladede ord kan retor vekke følelser som frykt og håp hos mottakerne. Men, 

retor kan også gjøre dette ved å bruke andre virkemidler slik som bilder, musikk eller andre 

ikke-språklige modaliteter som brukes til å bevege følelser (Hellum, 2013, s.90).  

 

Logos er det tredje bevismiddelet og appellerer til fornuften og logikk. Hellspong forklarer at 

Logos ikke kun er basert på det å tenke logisk, men understreker at essensen av logos er den 

teoretiske intelligensen (Kjeldsen & Grue, 2011, s.135). Logos argumentasjoner er som regel 

rasjonell og brukes til å bevise at en påstand er sann eller å overbevise om at den er det. Når vi 

snakker om logosargumentasjoner kommer disse gjerne i to varianter, induktive eller 

deduktive slutninger. Hellum presiserer at deduktive slutninger er konklusjoner som gjerne 

bygges på et bestemt premiss (2013, s.89). Det vil si at det bestemte premisset er en påstand 

eller en teori som derav skal bekreftes eller motbevises. Deduktive slutninger har også to 

former, enten består den deduktive slutningen av syllogismer eller enthymemer.  Forskjellen 

mellom disse argumentasjonsformene er at syllogismer er når man presenterer 

argumentasjonsrekken med både hovedpremiss, underpremiss og en konklusjon (Ihlen, 2013, 

s.90). Hvorav enthymemer baserer seg på kortfattede argumenter hvor ekstra premisser tas 

bort og retor regner med at mottakeren allerede er innforstått med premisset (Hellum, 2013, s, 

89).  
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2.2 Innholdsmarkedsføring 

 

«Innholdsmarkedsføring er å utføre eller bidra til en strategisk markedsføringsmetode som 

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

målgruppe i den hensikt å utvikle gjensidige og gode relasjoner» (Barland m.fl. 2016, s. 

39).  

 

Innholdsmarkedsføring har økt i omfang og har blitt en betydelig etterspurt tjeneste de siste 

årene rettet inn mot kommunikasjonsavdelinger og -byråer. I dag holder det ikke lenger å bare 

drive med tekstlig innholdsmarkedsføring; grunnet sosiale medier er det svært viktig for 

virksomheter å finne en måte å få oppmerksomheten til målgruppen sin på.  

I 2014 foretok Medialounge en norsk studie om innholdsmarkedsføring (Vedvik, 2016). I 

studien kom det frem at 51% av norske bedrifter ville investere mer i innholdsmarkedsføring 

og at innholdsmarkedsføring er en viktig del av bedriftene og merkevarenes 

markedsføringsmiks (ibid). En markedsføringsmiks er ett sett med markedsføringsverktøy 

som bedriften eller merkevaren går inn for å implementere i deres markedsføringsstrategi.  

 

Tallene fra Medialounge studiet forteller at bedrifter og virksomheter igjen har begynt å bli 

opptatt av å skape innhold som engasjerer målgruppen. Virksomheter er ikke lenger like 

avhengige av annonser i avisene, og det å bruke egne kanaler for å nå ut til målgruppen har 

blitt mer verdifullt. Innholdsmarkedsføring utnytter ofte medieinnhold til å nå en bestemt 

målgruppe, og tar gjerne utgangspunkt i å skape og opprettholde positive relasjoner med 

målgruppen. Dette er også en grunn til at flere og flere kommunikasjonsbyråer nå også tilbyr 

tjenester innen innholdsmarkedsføring da det ikke er alle virksomheter som vil legge inn tid 

og ressurser på å lage dette innholdet selv.  

Barland (m.fl, 2016, s.39) påpeker at innholdsmarkedsføring er en strategisk 

markedsføringsmetode som har som mål å skape attraktivt innhold, engasjere og utvikle gode 

relasjoner. Kjetil Sander fremhever at relasjoner kan gi en gjensidig verdi mellom personer 

for å etablere, fastholde og utvikle positive holdninger til for eksempel et produkt, et merke 

eller en organisasjon (2016). En slik verdi kan for eksempel være at målgruppen bygger opp 

lojalitet til din bedrift eller merkevare. Brønn, Bonvik & Bang (2015, s. 104) peker på at 

relasjoner dreier seg om å bygge tillit, vise interesse og ha åpen og ærlig kommunikasjon 

mellom virksomheten og målgruppen/ interessentene.  
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2.1.1 Fem søyler i innholdsmarkedsføring 

Som nevnt innledningsvis vil det teoretiske rammeverket for innholdsmarkedsføringsteorien i 

dette masterprosjektet også være de fem hovedsøylene innen innholdsmarkedsføring.  

 

De fem søylene er (Førsund, 2013); 

1. Redaksjonelt innhold 

2. Understøttes av markedsføring 

3. Drevet av kundeatferd 

4. Multikanal 

5. Spisset mot en konkret målgruppe 

 

Den første søylen er Redaksjonelt innhold. Her legges det vekt på at det som er laget, 

produsert eller publisert må være relevant. Innholdet kan være alt fra inspirerende, 

underholdene og informativ, men det viktigste er at det som blir fortalt er relevant for 

mottakerne av teksten og at det kan anses som verdifullt.  

Den andre søylen i innholdsmarkedsføring er at innholdet understøttes av markedsføringen. 

Innholdet har ofte underliggende markedsføringsmål og i innholdsmarkedsføring setter 

bedrifter, merkevarer og organisasjoner mål som de skal forsøke å oppnå. Et slikt mål kan for 

eksempel være å styrke merkevarekjennskapen til målgruppen gjennom 

innholdsmarkedsføring. 

Det tredje kjennetegnet på innholdsmarkedsføring er at innholdet skal være drevet av 

kundeatferden. Bedrifter og merkevarer som tar i bruk slik markedsføring søker som oftest 

etter å etablere eller opprettholde en relasjon til målgruppen(e) sin(e). Dermed er det helt 

naturlig at innholdet gjerne endres eller tilpasses over tid, eller når de ser at mottakerens 

behov og interesser begynner å endre seg. Et eksempel på dette er for eksempel Coca-Cola på 

Youtube, på en plattform som dette er du mer avhengig av å endre og variere innholdet etter 

pågående trender eller forespørsler fra seerne.  

Den fjerde søylen multikanal er ett godt kjennetegn på innholdsmarkedsføring. Med 

multikanal menes det at innholdet bør være tilgjengelig og laget etter de kanalene innholdet 

skal publiseres på om de så er på papir, video eller digitalt. Et eksempel kan være at 

innholdets kjerne er det samme men at det publiseres ulikt avhengig av hvilket kanaler det blir 

publisert til. På Instagram er det kanskje et bilde med tekst og en liste i beskrivelsen på hva 

som er lurt å gjøre i forhold til telting. Samme innholdet kan det også skrives en artikkel om 
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på nettsiden eller man kan filme og legge ut en video på Youtube med tips og triks. Hvor 

mange og hvilke kanaler som innholdet blir publisert på er individuelt for hver bedrift/ 

merkevare.  

Det siste kjennetegnet ved innholdsmarkedsføring er at innholdet som regel er spisset mot en 

konkret målgruppe. Ser vi for eksempel på Redbull sine artikler er de alltid merket med 

hashtag som kan signalisere hvilken kategori artikkelen havner i og skal gjøre det lettere for 

målgruppen og oppsøke dem. Det skal altså etter den siste søylen i innholdsmarkedsføring 

være klart hvem målgruppen for innholdet er.  

 

2.1.2 Merkevare 

Pål Nisja-Wilhelmsen definerer at poenget med en merkevare er at det skal tilkjennegi et 

bestemt produkt, en vare eller en tjeneste – fra en bestemt leverandør (2017, s.19). Nærmere 

bestemt handler merkevare ikke bare om produktet i seg selv men også om hvilke 

assossiasjoner, følelser og minner du kan ha knyttet til produktene fra den bestemte 

leverandøren; i tillegg til det leverandøren selv har markedsført og bygget opp rundt sitt 

merke. Et eksempel som Nisja-Wilhelmsen trekker frem er når en kjøper kan ha opplevd en 

flyreise som har gitt kjøperen en bedre opplevelse enn en reise med et annet flyselskap (ibid). 

Ulik tradisjonell markedsføring har Redbull sin strategi for å markedsføre seg vært i å gå for 

word-of-mouth og bygge opp sin målgruppe nærmest som en grasrotbevegelse (Hollesen, 

2014, s.752).  

En definisjon på word-of-mouth er den handlingen der informasjon om et produkt, en 

kampanje eller noe annet blir delt mellom en kjøper og en venn, kollega eller andre bekjente 

(ibid, s.631). Dette er noe som kan skje både online og offline. For å beskrive denne 

markedsføringsmetoden nærmere kan man si at den handler om at en du stoler på anbefaler 

deg noe. Når du stoler på noen er det større sannsynlighet for at du vil danne deg en positiv 

holdning til den merkevaren du fikk anbefalt enn ved tradisjonell markedsføring der det ofte 

er bedriften som ønsker å overtale kunden til å kjøpe noe. I følge Kaplan & Haenlein er det 

har også blitt bevist at word-of-mouth er en metode som er syv ganger mer effektiv til å 

overtale og påvirke noen til å bytte ut/ skifte merkevarer, sammenlignet med det trykt reklame 

kan få til (ibid).  
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2.3 Analyse 

Fordi dette masterprosjektet skal bruke analysemetoder som multimodal tekstanalyse av 

fokusgruppene er det viktig å definere teorien bak disse analysemetodene før vi går inn på 

selve utførelsen og videre til resultater og funn gjennom analysene. 

2.3.1 Multimodal tekstanalyse 

En definisjon av multimodalitet er, ifølge Løvland (2007, s.20), at enheter kombinert kan 

skape mening på forskjellige måter i multimodale tekster. En annen definisjon er at en 

modalitet eller ett element inngår i et sammensatt uttrykk for å skape en mening (Kress, 

2014). Noen eksempler på modaliteter kan være bilder, lyd og farger (Hellum, 2013, s.36). En 

tekst er multimodal når den inneholder flere modaliteter, altså sammensatte tekster. Materialet 

for denne prosjektbeskrivelsen er eksempler på multimodale tekster som inneholder både 

logo, tekst og bilder. Løvland (2010, s.3) poengterer at logoene til merkevarer og bedrifter 

ofte kan være med på å gi budskapet troverdighet i multimodale tekster. Multimodale analyser 

kan være med å effektivisere kommunikasjonen gjennom sammensatte tekster; særlig med 

tanke på at tekster som kombinerer ulike modaliteter har blitt mer og mer populært å bruke på 

grunn av sosiale medier. Retorikk i vår tid trekker frem at det viktigste kjennetegnet ved det 

moderne samfunnet er hvordan kommunikasjonen har blitt multimodal (Kjeldsen, 2004, s.54). 

Vi tar i bruk flere medier ved bruk av ulike modaliteter. 

 

Den kvalitative metoden vil være den retoriske og multimodale analysen av tekster innen 

innholdsmarkedsføringskategorien. Bruk av begrepet tekst i denne sammenhengen vil være 

betegnelsen på det helhetlige budskapet, uavhengig om budskapet kun er utformet skriftlig 

eller om det også inkluderer andre meningsressurser som bilder, farger osv (ibid, s.10). Ved å 

bruke denne metoden vil jeg kunne kartlegge sjangeren retorisk, samt fordype meg i de ulike 

elementene som jeg finner i teksten. Metoden jeg kommer til å bruke er en tredimensjonal 

analysemodell (som illustrert under), som bygger på Faircloughs holistiske CDA-modell 

(ibid, s.109). Det viktigste ved denne modellen er at den både ser på helheten av en tekst like 

mye som de ulike komponentene ved teksten. Dette ligger nært analyseteorien Hermeneutikk, 

fra antikken, hvor den hermeneutiske sirkelen utrykker at helheten av noe er mer enn summen 

av delene (ibid, s.108). Med andre ord er det viktig å se både på de ulike delene, men også å 

se det store bildet for å se hvilken sammenheng disse har.  
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Figur 1. Hentet fra Hellum, 2013, s.109. 

 

Denne modellen innebærer en holistisk måte å analysere tekster på. Holistisk betyr helhetlig, å 

se alle delene under ett (ibid, s.11). Som vist på figur 1, har modellen tre nivåer. Nivå en er å 

analysere selve teksten. Nivå to av analysemodellen handler om å se på forholdet mellom 

sender og mottaker. Dette er et svært viktig punkt som vil kunne gi meg svaret på mitt andre 

forskningsspørsmål som handler om å se på hvordan avsenderne av disse 

innholdsmarkedsføringstekstene forsøker å appellere til mottakerne og videre også hvordan 

deres valg samsvarer med de retoriske strategiene for å overbevise. Det vil i dette prosjektet 

bli viktig å hele tiden se tilbake på de retoriske bevismidlene ethos, pathos og logos. Ved å ta i 

bruk de retoriske virkemidlene vil jeg kunne finne ut hvilke likhetstrekk tekstene har, hvorfor 

disse fungerer eller eventuelt hvorfor de ikke fungerer. Nivå tre innebærer å se på hvordan 

teksten ble skrevet og påvirket basert på de sosiale, kulturelle og politiske forholdene. 

Nivåene har ingen fast rekkefølge og det kan hende at nivåene overlappes eller flettes 

sammen. I analysen vil det også være naturlig å hoppe frem og tilbake mellom de ulike 

nivåene.  

 

3. Metode 
Silverman identifiserer at metodologi refererer til valgene vi tar når vi skal forske på noe 

(2014, s.54). For eksempel når vi velger tema for det vi vil forske på, hvilke metoder du skal 

ta i bruk for å samle inn data og hvordan du skal analysere de dataene du har samlet. Selve 

metodologien definerer hvordan man velger å forske på. I mitt masterprosjekt ønsker jeg å ta i 

Utvidet analyse - de rådende sosiale, kulturelle, politiske 
forholdene. Historisk sammenheng. 

Sosial kontekst

TEKST

b) Tekstmottak / Tolkning

a) Tekstproduksjon
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bruk kvalitative metoder. Dette er fordi det vil hjelpe meg med å sette noen konkrete funn opp 

mot utsagn, teori og det som praktiseres. 

For å finne riktig metode var det viktig å se på hva det er jeg vil finne ut av og hvordan dette 

best kunne gjøres med tanke på oppgavens omfang. I tillegg til å svare på 

forskningsspørsmålene var det viktig for meg at funnene kan settes opp mot hverandre og 

teorien for å til slutt svare på problemstillingen. 

 

3.1 Multimodal tekstanalyse 

I disse retoriske og multimodale tekstanalysene vil jeg først identifisere hvem avsender og 

mottaker er, deretter vil jeg prøve å finne ut hva meningen med denne teksten er. Hva vil 

avsender egentlig si og kommer dette frem tydelig nok? Videre vil jeg analysere et større 

bilde av hvem avsender er, hvilke rammer avsender potensielt jobber under, og om dette kan 

påvirke hvordan budskapet skal eller kan oppfattes. Til slutt er det også viktig å se på den 

sosiale og samfunnsøkonomiske konteksten for at mulige valg av tolkninger og utforminger 

av budskapet skal kunne begrunnes.   

3.1.1 Analyse av #Entreprenørskap 

Teksten er lagt ved som Vedlegg 8.2. 

Den første teksten som skal analyseres handler om to søstre som satser på entreprenørskap og 

starter innholdsbyrået Girl Crush sammen. Innholdet i teksten går dypere inn på hvordan det 

er å være gründer og bygge opp et nettverk bestående av studenter, frilansere og andre 

gründere som kan jobbe kreativt og etter egen kapasitet. 

Denne teksten er formet som en artikkel, funnet på Redbull sin norske nettside. Artikkelen 

inkluderer også en kort introduksjonsvideo av søstrene bak innholdsbyrået og to av deres 

bilder. En fra deres Instagram konto og den andre et normalt bilde i en artikkel.  Teksten faller 

under sjangeren innholdsmarkedsføring, som kan begrunnes ved å referere tilbake til de fem 

søylene innen innholdsmarkedsføring. Teksten er redaksjonell med trekk som informativt og 

inspirerende. Videre er det en mulighet for at teksten blir understøttet av markedsføring. Det 

betyr at avsenderen av teksten gjennom denne artikkelen bygger opp merkevarekjennskap hos 

målgruppen(e). Spesifikt ved å skrive om et tema som entreprenørskap som videre kan 

assosieres med deres merkevare. Innholdsmarkedsføring er gjerne drevet av kundeatferd for å 

holde målgruppene interesserte og for å skape en relasjon. Ved å skrive om entreprenørskap 

og spesifikt om jenter som støtter jenter har avsender dermed en god mulighet til fange 
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oppmerksomheten til sin kvinnelige målgruppe men også en bredere aldersgruppe som er 

interesserte i entreprenørskap. Ved å opprette en emneknagg for #entreprenørskap gjør det 

lettere for målgruppen å bevege seg videre til mer relevant innhold innenfor samme emne. 

Artikkelen er lett å finne på Girl Crush sin egen nettside samt deres sosiale medie kanaler.  

Avsender av denne teksten er Redbull som heretter vil bli omtalt som retor. Retor har allerede 

en kjent merkevare og er en internasjonal bedrift som er mest kjent for sin energidrikk. Da 

avsender har en kjent merkevare kan de tenkte mottakerne ha noen forventninger om hva 

avsender prøver å formidle gjennom denne teksten og hvordan dette blir oppfattet.  

I denne teksten forsøker avsender å fange leseren ved å bruke ungdommelig språk, ved å flette 

inn engelske ord og utrykk inn i ingressen. Dette hjelper med å trekke inn den riktige 

målgruppen som raskt kan sette seg inn i konteksten. For en leser som ikke er personlig 

opptatt av tematikken og bruker lenger tid på å sette seg inn i konteksten vil derav budskapet 

ikke ha samme effekt på denne leseren, som den ville hatt på en leser som allerede har 

kjennskap til tema og utrykkene brukt i artikkelen. Bildene og videoen som er brukt i teksten 

har duse og varme nyanser av rosa og oransje i seg. Dette gjør at bildene blir mer behagelig å 

se på og virker varmende. Videre gjør det teksten også mer innbydende. Teksten presenterer 

tre ulike medietyper til leseren. Det første mediet er en liten video laget i samarbeid med 

Redbull og introduserer søstrene bak Girl Crush. Det andre mediet er et bilde av en t-skjorte 

hentet fra Girl Crush sin egen Instagram side og det tredje mediet er ett standard artikkelbilde 

av jentene, med fotograf/eier av bilde kreditert under. Ved bruk av disse forskjellige mediene 

i denne teksten byr det på noe nytt for leseren. Videoen er plassert rett under ingressen og gir 

leseren et innblikk i hvem artikkelen handler om. Dette er et virkemiddel som kan hjelpe med 

å etablerer en relasjon til de som blir intervjuet og plukke opp lesere som ikke allerede har en 

etablert forståelse for tema eller budskapet. Bilde tatt fra Girl Crush sin egen Instagram side 

formidler til leseren at dette byrået er tilgjengelig på sosiale medier også. Ved å bruke deres 

bilde kan interesserte og nysgjerrige lesere lett klikke seg inn på deres konto da koblingen til 

Girl Crush sin konto allerede er etablert i artikkelen. Til slutt ser vi et bilde vi er mest kjent 

med i artikler hvor et vanlig bilde er inkludert i artikkelen og krediteres under med navn på 

fotograf eller eier av bildet. Mediene som er brukt i denne teksten har en avslappet og 

uformell stemning veldig lik fargevalget. Dette kan bidra med å ufarliggjøre budskapet og 

temaet avsender forsøker å formidle om.  

Retor bygger opp sin troverdighet, altså ethos, ved å intervjue to gründere. Dermed låner retor 

ethos av Girl Crush for at denne teksten skal bli mer troverdig da den handler om 
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entreprenørskap. Når en organisasjon eller en bedrift lik retor i denne sammenhengen er 

avsenderen av denne teksten – som er hentet fra retor sin nettside, så vil mottakerne allerede 

ha noe kjennskap til avsenderen og dermed også ha en mening om teksten eller budskapet 

(Hellum, 2012, s.115). Videre er budskapet og språket preget av pathos. Ord og utrykk som ‘å 

jobbe på lag’, ‘inspirerende’, ‘drømmer’ og ‘ambisjoner’ appellerer til følelsene hos 

mottakerne. Budskapet til teksten om at flere jenter burde samarbeide skaper en gledes følelse 

og etterlater mottakerne inspirert etter at å ha lest teksten. Konnotasjoner er også noe som kan 

ha en stor betydning for hvordan mottakerne oppfatter budskapet (ibid). Som nevn tidligere er 

det brukt duse, varme rosa og oransje farger. En konnotasjon av dette fargevalget vil være at 

dette er et feminint eller mykt budskap som igjen forsterker pathos-elementet i denne teksten.   

3.1.2 Analyse av #Musikk #Mote 

Teksten er lagt ved som Vedlegg 8.3. 

Den andre teksten som skal analyseres handler om hvordan forskjellige unge designere og 

norske musikere kommer sammen for å lage eksklusivt merchandise til fans. I tillegg til dette 

blir det nevnt flere designere og musikere som i ulike sammenhenger har laget en eller annen 

form for merch til sine tilhengere. Merch kan være med å styrke tilhørigheten og være en 

form for identitetsmarkør for de som velger å kjøpe dette.  

Avsenderen av tekst nummer to er også Redbull og, i likhet med den forrige teksten, er også 

denne formet som en artikkel og hentet fra den norske nettsiden til Redbull.  Det første møtet 

med denne teksten er et bilde bak tittelen på artikkelen. Teksten inneholder også et annet 

normalt artikkelbilde i tillegg til et Instagram-bilde, en Instagram-video og en Youtube-video. 

Denne teksten faller også under sjangeren innholdsmarkedsføring, da denne teksten krysser av 

på mange av de samme kravene slik den første teksten gjorde.  Teksten er redaksjonell med 

trekk som informativt og fortellende. Ulik den første teksten bytter denne teksten på 

fortellerstilen ved å hoppe mellom et standard intervju til en mer fortellende stil som man 

kanskje vil kjenne mer igjen i en novelle. Da avsenderen av denne teksten er lik den første er 

det godt mulig at avsender vil bygge opp merkevarekjennskap hos målgruppen(e) og de som 

er interesserte i musikk, mote og merch. I denne artikkelen nevnes det flere artister, designere 

og personer. Dette kan gi avsender en mulighet for å plukke opp forskjellige mottakere. som 

kjenner til eller er en tilhenger av disse ulike personene som nevnes. Disse vil også være 

kjente eller ukjente basert på hvilken kunnskap mottakerne har om dem. Tekstens målgruppe 

vil dermed være de som er interesserte i de ulike artistene eller designerne som nevnes i denne 

artikkelen. Slik som i den forrige tekstanalysen har de også opprettet emneknagger for denne 
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teksten som er #Mote og #Musikk. Hensikten med dette er å gjøre det lettere for mottakerne å 

finne annet relevant innhold uten å måtte søke det opp selv.  

I denne teksten forsøker avsender å fange leseren ved å nevne ulike personer som kan være 

kjent for mottakerne eller som mottakerne kan ha noe kjennskap om. Eksempler på disse er 

Karpe Diem og Tyler The Creator. På denne måten vil fans og de med interesse som har 

kjennskap til disse ville lese videre for å høre hva som er nytt eller hvorfor disse nevnes i 

teksten. Slik som den forrige teksten så avhenger også denne teksten av at den riktige 

målgruppen klarer å sette seg inn i konteksten og tematikken for denne teksten.  

Bildene og videoen som er brukt tatt utenfor i naturlig lys og naturlige omgivelser, noe som er 

en fellesnevner for det visuelle utrykket ved denne teksten. Selv om det er brukt en ganske 

sterk rosa farge i bildet som først møter oss, er det grønt og blått som er gjentagende i bildene 

som følger. Bildene som følger er også mer realistiske i forhold til den første. Det første bildet 

er mer oppsatt der en gutt har på seg en skjorte som den andre gutten fikser litt på. Med den 

rosa bakgrunnen kan vi gjette oss frem til at bildet er tatt i et studio under litt mer kontrollerte 

forhold. De resterende bildene som er brukt i artikkelen er alle tatt utenfor og i frie omgivelser 

og virker dermed nærmere virkeligheten. Videoen som også er inkludert i teksten er et 

uformelt intervju med den amerikanske rapperen Tyler The Creator fra en Youtube-kanal som 

ikke er linket til retor. På grunn av videoen og språkbruken under intervjuet gir det et inntrykk 

autentisitet.  

Bruk av forskjellige typer medier gjør at teksten blir lettere å lese og at navnene får noen 

ansikter for de som ikke er kjent med hverken musikerne eller designerne. Men, det er en 

større sjanse for at det blir for mange navn å følge med på og at eventuelle målgrupper kan 

falle av. 

I denne teksten bygger retor sin troverdighet for målgruppen som er interessert i musikk og 

mote-bransjen ved å bruke, og låne, ethos av kjente norske og internasjonale artister og 

designere. Denne teksten bærer et større preg av å låne ethos enn det den første gjorde. Ved å 

nevne disse artistene og designerne så fanger retor opp en større gruppe mennesker i denne 

artikkelen enn det de ellers ville gjort.  

Budskapet i denne teksten er ikke like klart som budskapet i den forrige teksten. Den er 

inspirerende, men på en annen måte. Dette er også fordi det finnes to målgrupper for denne 

teksten; Den ene er de som kjenner til artistene, men den andre er rettet mer mot selve musikk 

og mote-industrien. Budskapet er dermed en oppfordring til fans om å kjøpe merchandise når 
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det er tilgjengelig og for eksisterende musikere og band i Norge om å begynne å produsere 

merch.  

3.1.3 Analyse av #Trening 

Teksten er lagt ved som Vedlegg 8.4. 

Den siste teksten som skal analyseres handler om trening og tips til seks forskjellige 

kroppsvektøvelser som kan hjelpe deg med å bli sterkere. Denne teksten går inn på konkrete 

øvelser du kan gjøre og hvordan disse kan bli gjort lettere eller vanskeligere for å kunne 

tilpasses til hver enkelt persons behov og evne.  

Teksten er hentet fra Redbull sin norske nettside men er, i motsetning til de to første tekstene, 

ikke formet som en artikkel. Denne teksten er formet som en instruksjonsartikkel med korte 

beskrivelser om hvordan man kan gjøre hver øvelse, samt en kort liste med tips. I tillegg er 

det godt illustrert ved hjelp av bilder og videoer under hver øvelse.  Denne teksten tilhører 

også innholdsmarkedsføringssjangeren da denne teksten er informativ. Avsenderen er 

Redbull, noe som igjen tilsier at det er en mulighet for at denne teksten også er understøttet av 

markedsføring for å nå ut til en aktiv målgruppe og gjøre dem bevisste på Redbull som en 

merkevare i det feltet. Dette er en tekst for en målgruppe som er, eller ønsker å bli, mer aktive 

og fungerer som en liten instruksjonsartikkel til å trene annerledes. Dette gjør at målgruppen 

for denne artikkelen er bredere enn de to forrige tekstene vi har analysert. Emneknaggen for 

denne teksten er naturligvis #trening og er også knyttet til andre artikler og tekster sånn som 

sport. Dette vil sikre at leserne av denne teksten finner frem til flere artikler de kan ha 

interesse av. 

Innenfor sport og trening har retor allerede en kjent merkevare da retor er en av merkevarene 

som ofte står som sponsorer ved ekstremsport og vintersport. Dette kan resultere til at de 

tenkte mottakerne allerede har noen forventninger om hva slags innhold avsender formidler.  

I denne teksten forsøker avsender å fange en bred gruppe lesere ved å holde ordforrådet sitt 

enkelt og inviterende. Ved å gjøre dette får lesere som er interesserte i trening ifra før, og 

lesere som ikke er like interesserte, til å lese videre. Både tittelen og innledningen tyder til 

mottakerne om at dette er en rask tekst de kan ta seg til å bla igjennom.  Formatet minner om 

en enkel artikkel som baserer seg på å komme rett til poenget. Slike artikler er ofte 

oppsummerende istedenfor lange, noe som gjør at mottakerne som er kjent med slike typer 

tekster raskt kan sette seg inn i konteksten.  
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Det er som sagt tidligere brukt mange bilder og videoer i denne teksten for å illustrere 

øvelsene slik at det er mindre tekst for mottakerne å måtte lese. Alle disse mediene er hentet 

fra forskjellige Instagram-profiler som er relatert til fitness eller trening hvor menneskene bak 

profilene utøver øvelsene og viser hvordan man gjør det korrekt. Bildene og videoene har ikke 

felles fargenyanser, men en mer realistisk og usensurert stil. Ved å bruke bilder fra 

forskjellige Instagram-sider hjelper det også de mest interesserte i å finne veien til mer 

innhold fra de som viser og utfører øvelsene.  

Retor i dette tilfellet deler mye av sin troverdighet sammen med det de låner fra Instagram-

profilene. Fordi de er sponsorer av sport og forskjellig typer idretter så vet mottakerne at retor 

vet litt om feltet fra før. Men, ved å involvere og bruke disse aktive fitness inspirerende 

profilene fra Instagram låner også retor troverdighet innenfor et felt retor kanskje ikke vet alt 

om. Videre er språket og innholdet i denne teksten logos basert ulikt de to tidligere tekstene vi 

analyserte. Det er fordi teksten i denne typen tekster ofte er korte, informative og rett til 

poenget. Først forklarer de hvorfor denne øvelsen er bra for deg, deretter hvordan du utfører 

øvelsen beskrevet med tekst i tillegg til en instruksjonsvideo/ bilde. I tillegg til det inkluderer 

de også litt informasjon om hvordan du kan tilpasse øvelsen til å passe din form og ditt nivå 

ved å enten gjøre den lettere eller vanskeligere.   

Budskapet til denne teksten er å gi inspirasjon til å trene og konkret introdusere noen øvelser 

til mottakerne.  

3.1.4 Den utvidede analysen: sosiale og kulturelle forholdene bak tekstene 

Etter å ha analysert hver av innholdsmarkedsføringstekstene fra Redbull gjenstår den utvidede 

analysen om de sosiale og kulturelle forholdene bak tekstene og deres opprinnelse. Som nevnt 

begynnelsen av denne oppgaven har ca. 51 % av bedrifter i Norge villet investere mer i 

innholdsmarkedsføring (ref. Vedvik, 2016). Redbull derimot har siden starten av sitt selskap 

drevet med ulike former for innholdsmarkedsføring. Noen eksempler på dette er deres 

kulturelle og sportslige arrangementer, videoproduksjon og disse tekstene som nettopp ble 

analysert.  

Det første vi vil finne ut av er hvorfor retor valgte å skrive om entreprenørskap, trening, 

musikk og mote? Hva var grunnen til at disse temaene sto ut fremfor de mange andre temaene 

de er kjent innenfor? Den først tanken som faller inn er at Redbull prøver å nå ut til nye 

målgrupper og utvide horisonten sin. At Redbull skrev om jenter som støtter jenter sender det 

ut et signal til om at dette er en verdi som Redbull vil stå for og som Redbull støtter opp 
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under. Teksten vil også hjelpe med å trekke inn flere kvinnelige lesere og målgrupper. Så er 

spørsmålet hva var det som gjorde at Redbull ville skrive om entreprenørskap? Valg av tema 

viser at avsender har fulgt med på skifte og endringene i norsk næringsliv særlig blant sin 

målgruppe. Dagbladet (2016), Agenda Magasin (2016) og Aftenposten (2015) har alle 

rapportert tidligere om økningen av antall frilansere globalt og i Norge. Frilans og 

gründervirksomheten har blomstret de siste to årene og fler og fler satser for seg selv. Ved å 

skrive om entreprenørskap vil avsender klare å plukke opp en del av målgruppen sin som 

kanskje i gang med å skifte ut sine tidligere interesser med nye.  

Artikkelen om musikk & mote ble skrevet av like grunner som det entreprenørskapsteksten 

ble. Avsender så en nyhetsverdi i historien om hvordan Karpe Diem ut av det blå valgte å 

komme ut med en limited edtion merch. Det var følelsen av eksklusivitet og kjente navn som 

gjør at denne artikkelen vil trekke folk inn. En spesiell bemerkning i denne artikkelen var at 

denne baserte seg på å låne ethos og nyhetsverdi ved å bruke kjendiser og andre kjente navn 

for å trekke lesere inn og for å holde dem der.  

Den siste artikkelen handlet om trening og det spesielle ved dette temaet kontra de andre to er 

at trening er en av de temaene som kulturelt og sosialt aldri går ut på dato. Du må ikke tenker 

lengre enn til nyttårsaften eller sommerferien for å vite at disse tidene er høysesong for de 

fleste folk å starte å trene, eller å vurder å trene. Dette er et typisk eksempel på en 

gjenbruksartikkel med lang levetid.   

Ved at Redbull skriver om disse temaene som ikke er så kan dette signalisere at Redbull 

ønsker å støtte sin målgruppe uavhengig av hvilken ‘fase’ de er i, i livet og hvor de har tenkt 

seg videre. Et overordnet budskap fra disse tekstene kan minne om en støttende familiær figur 

som ønsker deg alt vel og heier deg frem gjennom de hundre interessene du bytter mellom i 

løpet av livet ditt.  

 

3.2 Fokusgruppeintervjuer 

Gjennom å bruke fokusgrupper ville jeg tilnærme meg en mer holistisk analyse av tekstene. 

Den multimodale og retoriske analysen som ble gjort av tekstene ga oss en dypere innsikt i 

meningsinnholdet i tekstene og hvordan avsenderen og deres budskap kunne være med på å 

påvirke mottakerne. I tillegg var det viktig å få med den utvidede analysen hvor vi så på den 

historiske og sosiale sammenhengen for hvorfor avsender skrev denne teksten, hvorfor de 
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valgte disse temaene og hvordan mottakerne vil tolke budskapet og teksten gitt disse eksterne 

faktorene. 

Fokusgrupper er en svært populær metode å bruke for å utforske mottakernes oppfatning av 

blant annet merkevarer, design, reklamer og annen markedsføring (Stewart & Shamdasani, 

2015, s.7). Grunnen til at denne metoden er så populær til å teste med på markedsføring og 

merkevarer er fordi kandidatene ofte vil gi et subjektivt og ufiltrert syn på hva de likte, hva de 

ikke likte og hvordan de tolker budskapet i teksten. Formålet med å bruke denne metoden i 

mitt masterprosjekt var å se hvordan budskapet ble mottatt og forstått i tillegg til å finne 

svaret på min overordnede problemstilling om hvordan innholdsmarkedsføringen til Redbull 

påvirket synes på deres merkevare.  

3.2.1 Utformingen av intervjuguiden 

Ved utformingen av intervjuguiden som skulle brukes under fokusgruppeintervjuene kartlagte 

jeg først hva det var jeg ville finne ut gjennom denne metoden. Intervjuguiden ligger vedlagt, 

se Vedlegg 8.1. Jeg har bygget opp intervjuguiden ved å dele spørsmålene jeg ville spørre inn 

i fire deler. Hensikten med å dele de opp i fire deler er å skape en god flyt under 

fokusgruppeintervjuene hvor det naturlig skal starte med å diskutere det generelle bilde av 

merkevaren før vi gikk dypere inn på de tre tekstene og hva de handler om. Deretter trekker vi 

deltagerne ut igjen ved å få dem til å reflektere rundt Redbull og deres grunn til å skrive disse 

tekstene. Til slutt ønsket jeg å gi dem et åpent rom hvor de generelt kunne snakke om hva de 

synes om innholdsmarkedsføring og hvor troverdige de føler at slike tekster kan være. Dette 

ga også en mulighet for kandidatene til å snakke om og dele tankene de hadde som ikke 

nødvendigvis passet inn med hverken tema eller spørsmålene som ble stilt til selve teksten.  

Del 1 handler generelt om kandidatenes kjennskap og oppfatning av Redbull som en 

merkevare. Jeg ville vite hva slags oppfatning og inntrykk kandidatene hadde om Redbull fra 

før. Hensikten med del 1 var å kartlegge kandidatenes assossiasjoner og kjennskap før de leste 

tekstene for å lettere kunne måle dem opp mot hvilke oppfatninger og inntrykk de satt igjen 

med etter å ha lest tekstene. Del 2 tok for seg det kandidatene skulle lese. Hva slags tanker 

hadde de etter å ha lest tekstene? Hvor relevant føltes tekstene de hadde lest satt opp mot sine 

egne interesser? Hadde de valgt å lese tekstene dersom disse hadde dukket opp i deres sosiale 

medier? I del 2 var spørsmålene like for alle de 3 tekstene kandidatene skulle lese. Hensikten 

med å stille like spørsmål var å se om noen av tekstene var mer interessante enn andre. Videre 

ville det også indikere hvilke tekster som fikk deltakerne til å diskutere innholdet mer enn 

andre og gi oss en mulighet til å spørre mer rundt disse.  
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Del 3 trakk deltakerne tilbake til merkevaren Redbull etter at de hadde fokusert på de 3 

spesifikke tekstene de hadde fått tilsendt. Denne delen av fokusgruppen var svært viktig da 

mye av informasjonen om deres tanker og syn på Redbull og disse 

innholdsmarkedsføringstekstene ville gi oss indikasjoner på hvorvidt kandidatenes syn på 

merkevaren hadde blitt endret i forhold til det de hadde før. Videre ville jeg også se på 

hvorfor kandidatene mente at Redbull skrev om de temaene de nettopp hadde lest om. 

Avslutningsvis på del 3 ville jeg også spørre kandidatene om de følte at tekstene de hadde lest 

var troverdige da dette var en viktig faktor for å kunne underbygge argumentet om avsender 

har troverdighet hos denne målgruppen eller ikke slik det også blir diskutert i tekstanalysene. 

Til slutt ville jeg at deltakerne skulle få lufte sine generelle tanker om innholdsmarkedsføring. 

Hva tenkte de rundt denne praksisen? Var det noe de trodde kunne hjelpe bedrifter og 

merkevarer med å knytte relasjoner med sine kunder / målgrupper? Og følte de at denne 

praksisen faktisk kunne føre til mer lojalitet mellom merket og målgruppen.  

3.2.2 Valg av kandidater og intervjuprosessen 

Kandidatene som ble valgt til fokusgruppeintervjuene ble plukket ut basert på deres alder, 

kjønn og utdanningsbakgrunn. Det ble plukket ut åtte jenter mellom 19 og 28 år. Ettersom 

jentene som ble plukket ut var studenter ville jeg også passe på at fokusgruppene som ble satt 

opp ikke besto av like utdanningsretninger. Derimot satte jeg fokusgruppene opp til å være 

sånn at kandidatene var på et lignende utdanningsnivå med hverandre.  

Grunnlaget for dette var for at vi senere i funnene våre kunne se etter likheter og forskjeller 

ved deres meninger. Ved å ta et strategisk valg som dette fører det også til at resultatene av 

disse fokusgruppene ikke ble for generelle eller uforutsigbare til å bruke i dette 

masterprosjektet. Dermed hjelper det at fokusgruppene som ble satt opp hadde likehetstrekk 

for å kunne trekke frem noen slutninger om hvordan denne målgruppen for eksempel reagerer 

på innholdsmarkedsføring.  

Det ble for disse fokusgruppene satt opp en estimert tidsramme på 40 minutter. Tidsrammen 

ble satt med tanke på kandidatenes tid og en veiledende tidsramme for en slik type 

fokusgruppe. Kandidatene ble også informert om at de kunne se ifra om de skulle noe etter 

fokusgruppen slik at intervjueren kunne si ifra når 40 minutter hadde gått. Dette ble ikke 

nødvendig for hverken den første eller den andre fokusgruppen.  

Under er en oversikt over fokusgruppene som ble satt opp, kandidatene har blitt satt opp med 

tall istedenfor navn i likhet med de transkriberte intervjuene: 
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Fokusgruppe 1 (Vedlegg 8.5): 

1: 26 år, Bachelor – Internasjonal kommunikasjon. 

2: 23 år, Bachelor – Retail management 

3: 23 år, Bachelor – Statsvitenskap 

4: 19 år, Videregående skole – Realfag 

 

Fokusgruppe 2 (Vedlegg 8.6): 

1: 22 år, Master – Psykologi 

2: 23 år, Bachelor – Årstudium Markedsføring 

3: 28 år, Master – Lektor (Nordisk & samfunnsfag) 

4: Avlyste dagen fokusgruppen skulle holdes 

Fokusgruppeintervjuene ble holdt på to forskjellige lokasjoner da den ene gruppen var 

Østfoldbasert og den andre fra Oslo. Begge fokusgruppene hadde en avslappet stil hvor 

deltakerne både hadde noe å spise og drikke tilgjengelig. Før fokusgruppen startet ble 

deltakere forklart hvordan fokusgruppen skulle foregå. Her ble de forklart at spørsmålene ble 

delt i fire deler og at hver del tok for seg et spesifikt tema som de kunne og skulle diskutere. 

Det ble også klargjort at de ville få tekstene tilsendt via link på mobilen og at opptaket ville 

stoppe til alle hadde lest teksten ferdig. Dette var tilfellet ved alle tekstene de skulle lese. Den 

første fokusgruppen varte i 39 minutter og den andre varte i en time. 

3.3.3 Transkribering av fokusgruppeintervjuene 

Transcribing from audio recording to text involves a series of technical and 

interpretational issues – in particular concerning verbatim oral versus written style – 

for which there are not many standard rules, but rather a series of choices to be made. 

There is one basic rule in transcription – state explicitly in the report how the 

transcriptions were made. (Kvale & Brinkmann. 2009. P.180). 

Målet med å bruke fokusgruppeintervjuer som metode var å få informasjon om og meninger 

knyttet til Redbull, innholdsmarkedsføring og tekstene som vi analyserte i forkant av 

intervjuene. Fokusgruppene ble tatt opp via lydopptak på mobilen. Dette ble kandidatene 

fortalt om på forhånd da de ble valgt til fokusgruppene. Både Kvale & Brinkmann (ibid, 
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s.186) og Stewart & Shamdasani (2015, s.115-116) trekker frem at det ikke finnes en fasit for 

hvordan fokusgruppeintervjuer gjøres eller transkriberes da disse skal være basert på den 

enkeltes problemstilling og formål med å samle inn dataen. I prinsippet betyr dette at ingen 

transkribert tekst eller intervju vil noen gang være helt like da informasjonen intervjueren er 

ute etter alltid vil variere. 

I dette prosjektet var målet med fokusgruppene å få informasjon og meninger om merkevaren, 

tekstene og markedsføringsmetoden. Det vil si at transkripsjonen ikke har foregått på et så 

nøye detaljnivå. Det som har blitt inkludert av detaljer i transkripsjonene er avbrytelser, 

pauser rangert fra korte på ca. 2-5 sekunder, til lange på ca. 10-15 sekunder. Hensikten med å 

inkludere disse detaljene var å markere hvordan et utsagn ble formet, altså var kandidaten helt 

sikker da hun sa dette eller måtte hun tenke litt? Den samme funksjonen gir også avbrytelsene 

i transkripsjonen, dette vil vise hvor og hvorfor de stoppet midt i setningene sine og tanken 

deres aldri ble fullført. Foruten disse detaljene ble transkripsjonen gjort så detaljert som mulig 

når det kom til ordbruk og setningsoppbyggingene.  

Kandidatene hadde allerede i forkant av intervjuene godkjent at fokusgruppene ville tas opp 

på opptak og bli transkribert. Kandidatene var også klar over at de ville forbli anonyme med 

unntak av at det i oppgaven ville nevnes deres alder, kjønn og fullførte/ pågående 

utdanningsnivå. 

3.3 Kritisk vurdering av metoder 

Dataen som ble samlet gjennom fokusgruppeintervjuene var i tråd med det jeg ønsket å 

undersøke i dette masterprosjektet. Noe som kunne ha blitt gjort annerledes var å ta en mer 

aktiv rolle som intervjuer og få kandidatene til å utdype sine utsagn om tekstene. Da 

kandidatene ble spurt om tekstene tok det litt tid i starten for dem å sette seg inn i teksten og 

mene noe, samtidig var det også stunder hvor kandidatene svarte kortfattet og ikke følte 

behovet for å utdype seg mer enn det de allerede hadde gjort. I tillegg ville en aktiv intervjuer 

rolle ha hjulpet til å få frem stemmene og tankene til de kandidatene som var stille i hver av 

fokusgruppene. Kandidatene visste på forkant av kun at tema for fokusgruppen var 

innholdsmarkedsføring. De fikk ingen informasjon om hvilket merke som skulle diskuteres 

eller hvilke tekster som skulle leses. Begrunnelsen for hvorfor jeg valgte dette oppsettet var 

for å kunne se en mer ufiltrert mening om tekstene og om innholdsmarkedsføring generelt 

uten at kandidatene på forhånd har analysert og kommet frem til en mening alene. 
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Ved bruk av disse kvalitative metodene er det viktig å understreke at de alene ikke er 

kvantitativt representative for å kunne bedømme Redbull sin innholdsmarkedsføring. Videre 

er det ingen kandidater over 28 år og heller ingen mannlige kandidater representert i 

fokusgruppene. Dette betyr at det det er en mulighet for at kandidatene som er representert 

ikke faller innenfor den respektive målgruppen disse Redbull tekstene prøver å nå ut til. 

 

4. Resultater og funn 
I dette kapittelet vil dataen som ble samlet fra fokusgruppeintervjuene og tekstanalysen blir 

presentert. Herved vil jeg presentere funnene fra de individuelle spørsmålene som vil bli 

rangert etter hvor viktig eller nyttig dataen var. Dette vil deretter sette et grunnlag for å 

sammenligne metodefunnene i tråd med teorien ved neste kapittel. Det vil hjelpe oss med å 

kunne få et bredere perspektiv på hvorfor ting kan ha bli gjort på denne måten og hvordan 

metodedataene samsvarer med dette. Kun de mest relevante dataene vil bli presentert i dette 

kapittelet men, de fulle transkripsjonene og intervjuguiden er å finne i vedleggene (Vedlegg 

8.1, Vedlegg 8.5 og Vedlegg 8.6).  

Alle kandidatene ble i begynnelsen av fokusgruppen spurt om de kjente til Redbull og hva 

deres tanker rundt dette merket var. Alle kandidatene hadde kjennskap til Redbull. I den første 

fokusgruppen tenkte to av deltakerne på at Redbull sponset Petter Northug. De andre to tenkte 

på energidrikken og dens popularitet og status blant 14 til 16 åringer. 

I den andre fokusgruppen var også deltakerne godt kjent med Redbull og trakk frem lignende 

tanker som fokusgruppe 1 hadde snakket om. En deltaker fortalte at hun likte hvordan Redbull 

sponser ekstremsport fordi å markere hva de står for. Da kandidaten ble spurt om å spesifisere 

hvilken type sport og eksempler på hva Redbull sponser nevnte kandidaten eksempler som 

skihoppere og skateboardere og at de generelt hadde fokus på de som driver med ekstremsport 

mer enn normalt. En annen deltaker trakk også frem reklamering på uteplasser hvor Redbull 

kan bli reklamert som blandevann ved navngitte eksempler som vodka Redbull og vodka 

Battery. 

Det neste kandidatene ble spurt om var hvilke assossiasjoner de hadde til Redbull. Den første 

fokusgruppen assosierte Redbull med å være den største merkevaren innen energidrikker i 

tillegg til arrangementene og markedsføringen de legger i merkevaren sin. Da deltakerne ble 

spurt om å spesifisere sine assossiasjoner var det produktet kandidatene assosierte Redbull 

med. 
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Den andre fokusgruppen hadde også assossiasjoner til produktet og knyttet det opp mot at det 

var et produkt for unge mennesker. Her ble det igjen nevnt blandevann, idrett og døging som 

student. Deltaker 2 nevnte at hun aldri egentlig har tenkt på at Redbull er en drikk for 

ungdommer. Da de ble spurt hvorfor de trodde at de assosierer Redbull så mye med 

ungdommer ble det nevnt at det var på grunn av markedsføringsstrategien deres. Deltaker 3 

utdypet: 

«Det er jo hvem de velger å sponse. […] De promoter jo det, altså de står jo av og til 

på Karl Johan og kjører disse Redbull bilene også er det jo veldig mange unge 

mennesker som de har ansatt for å promotere disse som står og deler ut smaksprøver 

og det er jo det at de er synliggjort på en del uteplasser i form av kjøleskap eller noe 

sånt noe. Også står det jo gjerne på menyen Redbull vodka eller ett eller annet.» - 3 

(Vedlegg 8.6). 

 

Deltaker 2 spesifiserte videre med: 

«[…] De er oppdatert på hva folk vil, for eksempel sosiale medier med Redbull eller 

sånn som det de drev med her i Oslo, […] Redbull løypa eller noe sånt hvor de lager et 

eget fly greie og skulle fly med deg liksom. […] Og det var jo.. det var jo ikke for 

eldre mennesker. Det er ikke de de appellerte til. De appellerte til ungdommer som 

bare ja, la oss gjøre det litt kult. Så, ja, jeg føler ikke at.. jeg føler ikke at Redbull er 

noe faren min hadde drukket men,.. samboeren min? ja! Hver dag.» - 2 (ibid). 

 

Etter at fokusgruppene hadde lest den første teksten ble de spurt om hvordan de opplevde 

teksten ved en rekke spørsmål om teksten var forståelig og om den appellerte til dem. De ble 

også spurt om de følte noe endring i humør eller noe form for tilfredsstillhet etter å ha lest 

den.  

I den første fokusgruppen var det enighet om at språket som var brukt i teksten var lett å lese 

og forstå. Det ble nevnt at stilen på språket i denne teksten var ungdommelig og ikke preget 

med masse tung tekst og fakta. Deltaker 3 tilføyet også at teksten var inspirerende og at hun 

følte at den inspirerte henne. Fokusgruppe 2 trodde på grunn av overskriften at teksten ville ha 

noe med sport å gjøre da tittelen for den første teksten er Girl Crush bygger jentelag. De var 

også observante på at teksten var bygget opp som en artikkel. Da deltakerne leste mer av 
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teksten beskrev de teksten som feministisk. Deltaker 1 en forklarte hvorfor hun trodde at dette 

var tema i denne teksten: 

«De sier jo at de vil lage et miljø som er utenfor de trygge omgivelsene og det skal 

ikke være skummelt å snakke om drømmer også videre. Og da tenker jeg jo at det 

sikkert er noe Redbull vil bidra til å støtte opp under da. Pushe litt grenser, lage rom 

[…]» - 1 (Vedlegg 8.6). 

I fokusgruppe 1 appellerte denne teksten til alle i deltakerne. I den andre fokusgruppen 

appellerte den til en av tre deltakere. Deltakerne som syntes at teksten var appellerende 

uttrykket at det var det feministiske, inspirerende og oppmuntrende ved teksten som gjorde at 

de likte den og det var de samme følelsene de satt igjen med etter å ha lest teksten ferdig.  

Videre ble deltakerne spurt om tema i denne teksten var relevant til noe de personlig er 

opptatt av. I den første fokusgruppen var det usikkerhet rundt tema, de likte budskapet bak 

teksten men viste at de ikke hadde en stor interesse for entreprenørskap. I den andre 

fokusgruppen var det bare en av tre deltakere som følte at teksten var relevant til noe hun var 

opptatt av.  

Avslutningsvis for den første teksten fikk deltakerne spørsmålet om de ville ha klikket seg inn 

for å lese denne teksten om de ikke hadde fått den av intervjueren. Halvparten av deltakerne 

fra den første fokusgruppen var enige om at det var en stor sannsynlighet for at de ville ha lest 

teksten om de hadde kommet over den. De resterende deltakerne mente at det var en femti 

prosent sjanse for om de hadde gått inn der eller ikke. En av deltakerne forklarte hvorfor 

sjansen var mindre femti prosent: 

«Mhm, jeg føler at det hadde vært litt mindre sannsynlig. Liksom, det var jo 

interessant men spørsmålet er jo om det tilfeldigvis hadde kommet foran meg og det er 

jo vanskelig å svare på egentlig, siden jeg føler det kan være litt sånn… clickbait» - 4 

(Vedlegg 8.5). 

I den andre fokusgruppen var det igjen kun en av tre deltakere som svarte ja til å gå inn og 

lese denne teksten. Hun begrunnet med at hun ofte pleier å trykke på sånne typer artikler hvor 

hun ikke helt vet hva det handler om og blar gjennom teksten for å se på bildene før hun 

eventuelt leser teksten. Likevel var hun ikke sikker på om hun hadde trykket seg inn på den 

om hun bare hadde lest tittelen. Deltaker 3 var veldig skeptisk til at bedrifter som Redbull 

skulle begynne å skrive artikler om ting som de bare ville vinkle mot seg selv igjen. Deltaker 



Side 29 av 120 
 

3 trekker frem følelsen av skuffelse når hun leser tekster som er formet som artikler men, som 

egentlig bare er reklame. Hun beskriver det som følelsen av å vite at hun har blitt påvirket. Da 

intervjueren spurte om teksten hun nettopp hadde lest gir også fikk ga henne den samme 

følelsen hun nettopp hadde beskrevet svarte deltakeren at hun allerede hadde gått inn med 

forventningen av at dette er en reklame for Redbull da hun på forhånd fikk vite at det var 

Redbull som hadde publisert teksten. Fokusgruppe 2 var også den eneste gruppen hvor 

deltakerne diskuterte seg imellom om hvilken hensikt Redbull hadde med å skrive om Girl 

Crush og i hvilken sammenheng teksten kan ha blitt skrevet i.  

 

Fokusgruppene mente at den andre teksten de fikk lese også var lettlest og hadde gode 

skildringer slik at deltakerne lett kunne se for seg hva det var avsender skrev om. Deltaker 4 

fra den første fokusgruppen forklarte at skildringene i teksten var som et virkemiddel: 

«[…] Jeg tenker litt mer på sånn som når man leser en novelle. Sånn på slutten hvor de 

skrev at linjen ble brutt liksom, og litt sånne ting. Og at han sier det i Stavanger dialekt 

og alt. Du får liksom et større bilde av alt som skjer. Og det er jo greit det» - 4 

(Vedlegg 8.5). 

Et annet virkemiddel som ble nevnt hos fokusgruppe 2 var name-dropping, det å bruke kjente 

eller store navn til å tiltrekke oppmerksomhet og interesse. Deltaker 1 nevnte at hun ikke 

hadde lest mer av artikkelen om ikke Karpe Diem hadde blitt introdusert såpass tidlig i 

teksten. Videre utrykket deltaker 2 det samme tilfellet med Tyler The Creator. Deltakerne i 

fokusgruppe 2 var enige om at dette virkemiddelet var en viktig faktor for deres økt interesse 

og vilje til å lese hele teksten.  

Deltakerne fra fokusgruppe 1 hadde delte meninger om teksten hadde appellert til dem eller 

ikke. Deltaker 1 nevnte at det som appellerte ved denne teksten var å se det urbane miljøet og 

menneskene som jobber bak de store artistene. I tillegg fortalte deltaker 1 at hun kjenner 

halvparten av de personene som ble nevnt i artikkelen. Deltaker 2 fortalte at hennes interesse 

for merchandise da dette er noe hun aktivt søker opp selv når det kom til kjendiser fra USA. 

Resten av deltakerne sa nølende at det var interessant å lese om det som skjedde bak scenen. 

Når det kom til hvordan deltakerne reagerte på tekstene i form av humør og tilfredshet så 

reagerte de to deltakerne som appellerte til teksten positivt. Beskrivelsene som ble brukt for å 

navngi følelsene var nysgjerrighet hos deltaker 2 og assossiasjoner til tidligere reiser til Oslo 
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hos deltaker 1. Deltaker 3 nevnte senere at hun også kjente en som skrev for en av artistene 

som ble nevnt i teksten de hadde lest.  

Selv om deltakerne i fokusgruppe 2 ikke følte at teksten appellerte til dem reagerte de likevel 

til teksten de hadde lest. Deltakerne diskuterte at teksten virket nostalgisk og påvirket humøret 

mer positivt ved å skrive om musikere noen av deltakerne hørte på da de var yngre og å skrive 

om ildsjeler som for eksempel Per Erik som en av deltakerne nevner.   

I fokusgruppe 1 var tema for denne teksten relevant for alle deltakerne i motsetning til 

fokusgruppe 2 hvor ingen av deltakerne var personlig opptatt av dette. Alle i fokusgruppe 1 sa 

også at de ville ha lest artikkelen om de tilfeldig hadde kommet over den. Det var ikke tilfellet 

hos fokusgruppe 2. I fokusgruppe 2 var det deltaker 2 som sa at hun hadde villet lese 

artikkelen om hun hadde kommet over den et annet sted. Derimot tok deltaker 3 samtalen i en 

ny retning, nemlig hvem avsenderen av teksten er og hvordan bytte av avsender ville ha 

forandret om deltakeren ville ha lest teksten eller ikke. 

«[…] det hadde vært større sannsynlighet for at jeg hadde klikka hvis det var 

Aftenposten som hadde publisert det. For da forventer jeg at det er noe litt mer saklig 

da. Jeg synes jo at de har vært veldig flinke til å på en måte vise flere sider. […] Altså 

jeg kunne sett for meg at dette var noe som kunne sett for meg at dette er noe som 

kunne ha blitt publisert i Universitas, eller […] Natt og Dag» - 3 (Vedlegg 8.6). 

Fokusgruppe 2 hadde vanskeligheter med å forstå hvilken sammenheng Redbull hadde til de 

to tekstene de hadde lest utenom det at teksten de leste var direkte fra Redbull sin egen 

nettside. De sammenlignet tema med den første teksten de hadde lest og kunne se for seg 

hvorfor Redbull skrev om entreprenørskap men ikke hvorfor de valgte å skrive den andre 

artikkelen. Deltaker 1 nevnte at hennes første tanke da hun leste teksten om merchandise var 

at kanskje Redbull skulle komme ut med et limited edition produkt. 

 

Den tredje teksten ble beskrevet som av fokusgruppe 1 som å være lettlest og rask å lese. 

Noen av deltakerne kommenterte også at det til tider kunne være vanskelig med ord og utrykk 

innenfor trening om man ikke hadde forkunnskaper om tema ifra før. Dette førte også til at 

disse deltakerne uttrykte at de skumleste teksten ulikt det de hadde gjort med de to første 

tekstene. Teksten appellerte til tre av fire deltakerne i den første fokusgruppen. De samme tre 

deltakerne sa også at dette var en tekst de ville ha lest om de kom over den et annet sted. 



Side 31 av 120 
 

Den andre fokusgruppen kommenterte at teksten ikke hadde en flyt i seg da de bemerket at 

øvelsene som ble foreslått hoppet fra begynnerøvelser til avanserte øvelser i en forvirrende 

rekkefølge. De likte at det var brukt videoer til å illustrere teknikken bak øvelsene slik at man 

i tillegg til å lese beskrivelsene også kunne se de bli utført av en person. De hang seg også opp 

i detaljene rundt øvelsene og tema da deltaker 1 og deltaker 2 begge var personlig opptatt av 

trening. Dermed appellerte teksten også til disse to ut av tre deltakerne i den andre 

fokusgruppen. Deltakeren som ikke ville ha klikket for å lese artikkelen begrunner sitt valg 

med at: 

«Jeg tror det hadde vært mer sannsynlig at jeg hadde lest en treningsartikkel hvis NRK 

Livsstil hadde publisert den. For da vet jeg at det er bare sånn skikkelig lavterskel 

greier» -3 (Vedlegg 8.6).  

 

Deltakerne var overrasket over at Redbull hadde skrevet tekster som dette. Deltaker 1 i 

fokusgruppe 1 var ikke like overrasket da hun tidlig skjønte at det ville være en sammenheng 

mellom hvilke assossiasjoner deltakerne hadde i starten og hva de senere ville lese og få vite. 

En deltaker sa at hun hadde et ganske begrenset syn på hva som er reklame: 

«[…] Jeg har liksom aldri tenkt over hvor mye markedsføring og hvordan forskjellig 

typer markedsføring de driver med. Jeg har liksom bare begrenset det til det jeg ser av 

reklame på tv liksom. Aldri tenkt over å utforske noe mer» - 3 (Vedlegg 8.5). 

Deltakerne fra den andre fokusgruppen gikk tilbake til sin tidligere bemerkning om at det 

utenom Redbull sin logo og at teksten er fra deres nettside. Videre påpekte deltaker 1: 

«[…]Det ikke no som der sier ‘åh, dette her er relevant for Redbull’. For meg da. Nå 

tar ikke jeg den koblingen uten å bevisst sitte å tenke hvordan kan det her ha en 

sam[menheng]» - 1 (Vedlegg 8.6). 

En annen deltaker var positivt overrasket over tekstene hun hadde lest: 

«Jeg tenkte at Redbull var mye mer enn jeg trodde. Jeg visste ikke at de drev med det 

der. Trening? Joda, men de andre to hadde jeg ikke peiling på at de var interessert i 

det. […] Men… jeg likte at de gjorde det, selv om for eksempel andre artikkelen ikke 

appellerte til meg i det hele tatt. Så likte jeg at det er mer enn bare her er en 

energidrikk, drikk den. Hvis du skjønner? Liker at det er litt innhold på den sida der» - 

2 (Vedlegg 8.6). 
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Da deltakerne ble spurt hva de tenkte om at Redbull var avsenderen av disse tekstene og 

hvorfor de trodde at Redbull skrev slike tekster reflekterte deltakerne i fokusgruppene med 

hverandre. I den første fokusgruppen hadde de delte meninger om hva de syntes om Redbull 

som avsender. Da en av deltakerne uttalte seg om at hun ikke hadde assosiert Redbull med 

trening så trakk en annen frem argumentet med at Redbull står som sponsorer i veldig mange 

idretter. Når det kom til hvorfor Redbull skrev innholdsmarkedsføringstekster så tenkte 

deltakerne at grunnen var for å nå ut til de som søker etter ting som kunne linkes opp til 

hashtaggene som avsender brukte i tekstene sine. Effekten av å gjøre dette nevnte deltaker 4 

at det ville gjøre det lettere å gjøre merkevaren sin større og få målgruppene sine til å finne 

dem uten at de pushet dette på dem. Deltaker 1 oppsummerte: 

«Det er jo lettere på en måte å komme seg inn i andre markeder på og liksom spandere 

selv sjøl; for å si det sånn. Det er jo dems målgruppe dem setter seg inn på og det er jo 

dem de vil ha kontakt med senere og kunne ekspandere til senere og komme seg 

innafor flere felt fordi dem trenger jo ikke å være direkte inne i feltet for å skrive om 

det. Så om de skriver om det så har dem brått kommet seg inn i litt flere felt som dem 

kanskje kan brukte firmaet til da» - 1 (Vedlegg 8.5). 

Den andre fokusgruppens tanker om at Redbull var avsender var lik det den første 

fokusgruppen hadde nevnt. Deltakerne i denne fokusgruppen var mer nøytrale til at Redbull 

var avsenderen men, var spørrende til var hvorfor Redbull ønsket å publisere slike saker. 

Deltakerne diskuterte seg i mellom at de ikke skjønte hvorfor avsender ønsket å satse på isse 

temaene da deltakerne ikke kunne se eller koble de opp mot Redbull. Da de fikk dette 

spørsmålet tilbake av intervjueren svarte de at grunnen kunne være å skape og bygge opp nye 

assossiasjoner med Redbull. En deltaker påpekte at det var begrenset hvor mange ekstreme 

folk du finne, dermed var det helt naturlig at Redbull utvidet mot nye målgrupper og er innom 

nye tema særlig med tanke på de andre merkevarene og energidrikkene ute i markedet.  

«Så går det jo igjennom identitet og, sånn.. si hvis du trener mye eller hvis du er en 

gründer ildsjel og.. at du identifiserer deg som noe som de bryr seg om» - 1 (Vedlegg 

8.6). 

Da spørsmålet om tekstene hadde endret måten deltakerne ser avsender på var begge 

fokusgruppene enige om at de hadde fått en bredere forståelse for Redbull som merkevare og 

at det ikke kun handlet om energidrikken. Et utsagn fra den første fokusgruppen oppsummerte 

hvordan hun så på temaene og tekstene Redbull hadde publisert på nettsiden sin: 
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«Og de skriver jo relevante artikler til de temaene som liksom de er jo … ser på det 

som liksom en rar Instagram da på en måte. Kan du gå på en hashtag også finner du 

artikler for det og det som de har skrevet selv og det skaper jo et større felleskap for 

alle at det er et sted alle kan gå til» - 4 (Vedlegg 8.5).  

Av tekstene deltakerne hadde fått lese var alle i fokusgruppe 1 minst overrasket over at 

Redbull hadde skrevet om trening og musikk/ mote. Fokusgruppe 2 var også enige om at 

teksten de var minst overrasket over var den som handlet om trening. Tekstene fokusgruppe 1 

var mest overrasket over at Redbull hadde skrevet om var den om entreprenørskap hvorav 

fokusgruppe 2 syntes at den om musikk og mote var mest overraskende. Det siste spørsmålet 

deltakerne ble stilt om tekstene var om følte at disse. Fokusgruppe 1 var enstemmige om at 

tekstene virket troverdige og pekte på at elementene som oppbygging, referanser til sosiale 

medie profiler, bilder og layout hadde mye å si i tillegg til at tekstene var profesjonelt skrevet. 

Fokusgruppe 2 var også enstemmige om at tekstene hadde lest var troverdige. Deltaker 3 

utdypet:  

«Grunnen til at det for meg virker som troverdig var fordi de ikke hadde prøvd å 

trykke ned Redbull i en unaturlig sammenheng. Sånn som for eksempel det jeg nevnte 

tidligere; hvis de hadde sagt sånn ‘ja, jeg klarte også skape denne fantastiske 

gründerdrømmen fordi de drakk så masse Redbull så hadde det liksom sånn.. ja, det 

tror jeg faktisk ikke på» - 3 (Vedlegg 8.6). 

Fokusgruppene fikk spørsmålet om hva de syntes om bedrifter og organisasjoner som tar i 

bruk innholdsmarkedsføring. Fokusgruppe 1 syntes at det var greit at disse brukte 

innholdsmarkedsføring så lenge det ble gjort på riktig måte; som refererte til merking av 

teksten om den ble publisert på en annen side enn deres egen.  

«ja, det er jo positivt […] jeg begynte å tenke på ting jeg ikke hadde tenkt på før. Som 

Redbull gjør og sånt. Så jeg synes det er positivt å gjøre det også er det selvfølgelig 

veldig forskjellige folk som har forskjellige interesser og selvfølgelig det jeg leser og 

liker er det ikke sikkert du liker og sånt da. Sånn som nå når det var forskjellig. Men 

jeg synes det er bra at de gjør det» - 2 (Vedlegg 8.5).  

Deltaker 1 satte pris på at Redbull sine innholdsmarkedsføringstekster var at de hadde fått tak 

i folk fra de forskjellige miljøene de hadde skrevet om i tekstene. Dette påpekte hun at bidro 

til å gjøre tekstene mer troverdige og mer minneverdige om tekstene i tillegg appellerte til 

mottakernes egne interesser. Fokusgruppe 2 var også enige om at denne formen for 
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markedsføring var mye mer attraktiv da den var subtil i sammenligning med den tradisjonelle 

markedsføringsmodellen.  

Til slutt ble deltakerne spurt om hvorfor de tror at bedrifter ønsker å bygge relasjoner til 

målgruppene sine og om de mente at dette førte til mer lojalitet fra målgruppene. Begge 

fokusgruppene mente at grunnen til at bedrifter ville ønsket å bygge relasjoner til 

målgruppene sine var for å kunne utvide markedet sitt og beholde kundene sine i et mer 

avslappet forhold enn den kontante tradisjonelle reklamen hvor deltakeren følte at de fikk 

merker og produkter presset opp til ansiktet. Deltaker 1 fra fokusgruppe 1 fortalte at om en 

bedrift som Siemens hadde skrevet om hvordan en forbruker kunne forhindre brann i 

tørketrommelen ville det ha skapt trygghet og en positiv assossiasjon til Siemens fordi de har 

den kunnskapen og bryr seg om sine kunder. Resten av deltakerne var også enige om at dette 

ville føre til økt troverdighet og å knytte flere assossiasjoner opp mot forskjellige merker og 

merkevarer. Alle deltakerne i fokusgruppene var også enige om at de trodde på at en slik form 

for markedsføring ville føre til mer lojalitet mellom bedriftene/ organisasjonene og 

målgruppene deres.  

 

5. Diskusjon 

I dette kapittelet vil jeg diskutere mine forskningsspørsmål basert på funn og resultater jeg har 

gjort gjennom å analysere tekstene og foreta fokusgruppeintervjuer. Vel å merke vil jeg også 

inkludere hvorfor jeg valgte disse forskningsspørsmålene, mulige utfordringer som dukket 

opp underveis i oppgaven, om jeg ville ha forandret på noe og hva det eventuelt ville ha vært. 

Før jeg går nærmere inn på hver av forskningsspørsmålene for å diskutere våre funn og 

reflektere rundt utfordringene som dukket opp underveis.  

 

I dette masterprosjektet skulle jeg se nærmere på forskningsspørsmålene og av hvilken 

hensikt disse skulle inkluderes. Her er en oversikt over forskningsspørsmålene som vi i denne 

oppgaven skulle finne ut av:  

1. Hva kjennetegner tekstene innen innholdsmarkedsføring? 

2. På hvilke måter forsøker avsenderen å appellere til mottakerne? 

3. På hvilken måte blir Redbull sin innholdsmarkedsføring oppfattet? 
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Disse forskningsspørsmålene fungerte som en oversikt og guide til hvilke teorier og metoder 

jeg skulle bruke i denne oppgaven og hvilken informasjon jeg var ute etter. I tillegg var 

rekkefølgen på spørsmålene til god hjelp for å bygge opp masterprosjektet. Ser vi 

spørsmålene på en helhetlig måte vil man kunne se at spørsmålene i seg selv ikke er langt ifra 

problemstillingen vår. Det første vi skulle finne ut av i denne oppgaven var kjennetegn på 

innholdsmarkedsføringstekster, da dette ville hjelpe oss med å forstå innholdsmarkedsføring 

på et faglig nivå for så i tillegg å hjelpe oss i riktig retning med tekster til dette 

masterprosjektet. Neste forskningsspørsmål handlet om på hvilke måter avsenderen forsøkte å 

appellere til mottakerne. For å finne ut dette gikk vi litt dypere inn i de retoriske bevismidlene 

ethos, pathos og logos. Hensikten med å finne ut av hvordan avsender forsøkte å appellere til 

mottakerne henger sammen med det tredje og siste forskningsspørsmålet; på hvilken måte 

oppfattet mottakerne det Redbull prøvde å formidle gjennom sine tekster? Hvordan 

avsenderen prøvde å appellere til målgruppen og nå skal vi se på det den andre veien og finne 

ut av hvordan mottakerne tolket budskapet og oppfattet avsenderen. Ved å se på begge sidene 

av samme sak får vi en helhetlig analyse av de tre innholdsmarkedsføringstekstene som ble 

benyttet i denne oppgaven.  

 

Hva kjennetegner tekstene innen innholdsmarkedsføring?  

I denne oppgaven tok jeg utgangspunkt i de fem søylene innenfor innholdsmarkedsføring som 

en definisjon og huskeliste. De fem søylene i innholdsmarkedsføring er redaksjonelt innhold, 

understøttet av markedsføring, drevet av kundeatferd, multikanal og spisset mot en konkret 

målgruppe (Førsund, 2013). Innholdsmarkedsføring er et stort tema med mange ulike typer 

tekst og innhold og ble derfor begrenset i denne oppgaven til tekstene jeg hadde valgt ut for å 

analysere til dette masterprosjektet. Kjennetegnene på tekstene som ble analysert var først og 

fremst at de hadde det samme oppsettet. Ved å velge tekster som var samme oppsett men også 

var på en lik lengde gjorde det enklere å kunne sammenligne dem og se etter likheter og 

forskjeller mellom dem. Slik deltakerne i fokusgruppeintervjuene hadde bemerket var 

tekstene utformet i formatet av en artikkel. Tekstene inkluderte også en blanding av ulike 

media som bilder, video og Instagram-bilder. Kjennetegn på de utvalgte 

innholdsmarkedsføringstekstene var at de først og fremst var enkle å lese i form av at språket 

ble holdt på et allment nivå med tanke på målgruppen deres. Et annet kjennetegn ved tekstene 

var at innholdet i tekstene var interessebasert. Tekst en handlet om entreprenørskap og det å 

starte for seg selv. Tekst to handlet om hvordan Karpe Diem plutselig blåste liv i merchandise 
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moten i Norge, og tekst tre handlet om trening og nye øvelser du kan prøve ut. De siste 

tingene som kjennetegnet at disse tekstene var innholdsmarkedsføringstekster var det faktum 

at de var skrevet mot en konkret målgruppe i tankene og ved å se på hvem avsenderen av 

tekstene var. Sett fra et annet perspektiv er kanskje denne artikkelformen for 

innholdsmarkedsføring den mest populære blant andre bedrifter og merkevarer. Populariteten 

for denne stilen er, sett fra en markedsfører eller innholdsprodusents ståsted, enklere å kopiere 

og etterligne.  

 

På hvilke måter forsøker avsenderen å appellere til mottakerne? 

Ved å gjøre en retorisk og multimodal analyse av tekstene ble vi kjent med hvilke retoriske 

bevismidler som ble brukt i tekstene og på hvilken måte disse skulle påvirke mottakerne. 

Fordi dette masterprosjektet baserer seg på en helhetlig analyse av disse tre 

innholdsmarkedsføringstekstene til Redbull så vil jeg først presentere de retoriske 

bevismidlene og andre virkemidler som ble brukt i tekstene, deretter vil jeg presentere det 

deltakerne fra fokusgruppeintervjuene svarte appellerte mest til dem for så å sammenligne 

disse to dataene opp mot hverandre. Ved å sette disse funnene side om side vil det hjelpe oss 

med å se hva vi la mest merke til i tekstene kontra hva fokusgruppedeltakerne la merke til.  

I den første teksten var det en tydelig bruk av pathos som preget budskapet i teksten og 

språkbruken. Et eksempel på dette var at det ble brukt ord og utrykk som ‘ambisjoner’, 

‘drømmer’ og ‘inspirerende’. Budskapet i denne teksten handlet om å få jenter til å 

samarbeide og støtte hverandre istedenfor å konkurrere. Et visuelt virkemiddel som ble brukt 

for å forsterke pathos elementet i denne teksten var bruk av duse og varme farger som rosa og 

oransje. Dette gjorde det teksten og budskapet kom frem som litt mykere med liten 

feministisk vri. Deltakerne fra fokusgruppene fanget faktisk opp på de elementene som nevnt 

over. De nevnte at teksten hadde en feministisk klang over seg og at effekten av å lese denne 

teksten fikk dem til å bli inspirerte og oppmuntret. 

Den andre teksten var i likhet med den første også inspirerende og patosfylt, og budskapet til 

denne teksten var å satse på det du liker best. Ulik den første teksten appellerte ikke denne til 

deltakerne i like stor grad som det den forrige hadde gjort. Følelsen denne teksten hadde klart 

å få frem var hos noen av deltakerne var den av nostalgi da de så noen artistnavn som de ikke 

hadde hørt på lenge.  
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Den tredje teksten var mye mer logosbasert, teksten var formet som en informerende liste med 

tips enn det de to første tekstene var. Selv om teksten bærte preg av logos i teksten var også 

pathos inkludert for å gjøre teksten mer oppløftende og inspirerende i tillegg til at denne 

teksten var informativ. Budskapet i denne teksten var å inspirere mottakerne til å trene på en 

ny metode. Denne teksten appellerte faktisk til over halvparten av deltakerne. Teksten ga flere 

av de treningsinteresserte deltakerne mer irritasjon enn noe annet da deltakerne i denne 

teksten hang seg opp i praktiske detaljene rundt øvelsene.  

 

På hvilken måte blir Redbull sin innholdsmarkedsføring oppfattet? 

I forkant av tekstene ønsket jeg å kartlegge hvor mye kjennskap deltakerne hadde til Redbull. 

Det var ikke overraskende at alle kjente til Redbull på grunn av deres energidrikk. Dette var 

noe jeg hadde forventet da jeg rekrutterte målgruppen til fokusgruppeintervjuene. Siden alle 

jentene var studenter visste jeg også at de på en eller annen måte ville ha kjennskap til eller 

hørt om denne merkevaren.  

Det viste seg at deltakernes begrensede kunnskap om hva annet Redbull gjorde ikke var et 

dårlig utgangspunkt for dette masterprosjektet. Det gjorde det nemlig lettere å se deres 

utvikling av hvilken effekt hver av tekstene hadde på deltakerne og hvordan dette formet 

deres mening om merkevaren til Redbull. Det var noen kandidater i hver fokusgruppe som var 

klar over at Redbull drev med sponsing av idrettsutøvere. En av kandidatene husket det å ha 

sett Redbull logoen på hjelmene til noen skihopp-utøvere som forklarer hvordan hun visste 

om dette ifra før. I tillegg var en til to deltakere klar over at Redbull også arrangerte sportslige 

og kulturelle arrangementer. Allerede med dette funnet kan vi se at Redbull sin 

innholdsmarkedsføring har hatt en effekt. Deltakerne var kanskje ikke tilstede under noen av 

disse arrangementene eller sport begivenhetene som det ble refererte til, men det var likevel 

noe de kom til å tenke på selv.  

En ting deltakerne raskt fant ut i plenum var at Redbull var mest populære blant unge 

mennesker. De anslo at populariteten for Redbull var størst blant 14 til 16 åringer, til tross for 

at Redbull har anslått sin målgruppe til å være blant 19 til 29 åringer. Dette viste seg å være et 

noe som kunne distanserte deltakerne fra Redbull. En av årsakene til dette kan være at den 

denne målgruppen følte at dette hadde blitt et produkt og en merkevare for den yngre 

målgruppen, derav at Redbull ikke har den samme statusen blant sin ideelle målgruppe. En 

annen årsak til distanseringen kan være at deltakerne i seg selv ikke kjøper noen produkter fra 
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Redbull. I tillegg til flere grunner som at de var opptatt av helsen sin, ikke drakk 

koffeinholdig drikke eller at de fikk sin koffein fra et annet sted, for eksempel kaffe.  

En ting som fortsatte å overraske fokusgruppedeltakerne for hver gang de fikk lese en ny tekst 

var at de ikke kunne se en sammenheng mellom Redbull og de tekstene / temaene Redbull 

hadde skrevet og publisert. Her spiller assossiasjonene deres inn. Hver deltaker har en 

individuell oppfatning av Redbull sin merkevare eller produkt. At de reagerte på temaene som 

entreprenørskap og musikk & mote viste bare til at dette var et ukjent territorium som 

deltakerne aldri hadde sett eller forbundet med Redbull. Av målgruppens reaksjoner kan vi se 

hvor viktig det er for bedrifter og organisasjoner som vil satse på innholdsmarkedsføring å 

vite at dette ikke er noe som skjer over natten. Det tar tid å bygge opp en folkemasse som 

faktisk vil være interessert i å finne frem. Det vil kreve tid og tålmodighet for å kunne bygge 

opp nye assossiasjoner mellom en merkevare og et spesifikt emne. I tillegg må merkevaren 

din trene opp dine kunders hjerne og sinn til å automatisk koble disse to sammen på lik linje 

som Redbull har klart.  

 Deltakerne så med andre ord ikke hvorfor Redbull ville skrive om entreprenørskap, musikk 

og mote eller om trening. Med entreprenørskap følte de at var et fremmed territorium hvor de 

ikke klarte å koble til av hvilken grunn Redbull tenkte at det var lurt å skrive om dette. Deres 

reaksjon var selvfølgelig ganske ulik fra den jeg kom frem til gjennom den utvidede analysen 

som ble gjort ved å inkludere den sosiale og kulturelle konteksten i hvorfor denne teksten ble 

skrevet. I analysen kom jeg frem til at Redbull sin beslutning om å skrive om entreprenørskap, 

trening, musikk & mote var de var på vei mot å utvide horisonten sin. Sett bort ifra deres 

populære temaer var det noe spesielt med disse temaene som fokusgruppekandidatene hadde 

fått lese. Disse tekstene var nemlig på noe nytt og unikt fra det Redbull vanligvis er kjent for. 

Et raskt google søk viste at Redbull ikke hadde valgt tema entreprenørskap ved en tilfeldighet. 

Det er viktig å understreke at innholdsmarkedsføring ikke kun handler om å ri bølgen av hva 

som er populært akkurat nå men å være obs på hva som er på vei opp og frem i samfunnet slik 

at man kan bruke dette til sin egen fordel. Og en stor fordel vil være hvordan å sikre seg en 

assossiasjon mellom den nye trenden og din merkevare såfremt dette er noe bedriften eller 

organisasjonen ønsker å assosieres med. Teksten om merch var i samme kategori som den 

med entreprenørskap. Redbull klarte å se nyhetsverdien ved alle kjendisene og designerne 

som ble inkludert i teksten. Da leserne skulle fortelle hvordan de opplevde artikkelen nevnte 

de at det var mye name-dropping i denne teksten i forhold til den første. Halvparten av 

deltakerne mente at name-dropping var et godt virkemiddel for å fange interessen til flere. 
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Denne teksten resulterte til delte meninger om hvor vidt deltakerne ville ha lest den eller ikke. 

Det var også verdt å merke at noen av deltakerne fortalte at de raskt hoppet ut av teksten eller 

resulterte til skumlesing om de kom over for mange navn ukjente navn. Her kommer vi 

tilbake til en av de fem søylene innen innholdsmarkedsføring det defineres at en av 

kjennetegnene er at teksten har en konkret målgruppe. For selv om temaet for denne teksten 

var musikk & mote tror jeg at tema hadde så stor nyhetsverdi for dem at de tok sjansen og 

valgte å inkludere flere kjente navn og fjes. Ved å ta dette valget gjorde Redbull det litt 

vanskeligere for seg selv da den kan minne om en mer generisk artikkel med ingen spesifikk 

målgruppe i tankene.  

Til slutt leste deltakerne den siste innholdsmarkedsføringsteksten som handlet om trening. 

Gjennom tekstanalysen fant vi ut av at denne teksten var mer logosbetinget enn det de to 

tidligere tekstene de hadde fått. Denne appellerte til deltakerne men de mente til tider at det 

ikke var noe flyt i rekkefølgen av øvelsene. En ting som skilte ute denne teksten fra de andre 

var også det faktum av at dette var en tidløs tekst. Tidløse tekster passer å poste om når som 

helts og bruker heller ikke så mye krefter på dette steget. 

Etter å ha blitt ferdige med å diskutere om retorikken bak Redbull sine 

innholdsmarkedsføringstekster er det også på tide å sette lyset på hvordan ethos hos retor 

skiftet og endret seg da underveis hos mottakerne. Slik beskrevet tidligere i de retoriske 

bevismidlene kan ethos defineres som retors egen karakter. Hvordan var retors forhold til 

mottakerne av hver tekst før kontra etter at de hadde fått lest tekstene. Ethos er også det 

bevismiddelet som til en viss grad også er målbar. Deltakerne ble spurt før under og etter 

tekstene om de hadde syntes at retor i teksten virket troverdig. Flertallet av deltakerne mente 

at avsender av tekstene virket troverdig og at de hadde lojalitet til hva retor skriver om. Som 

gjengitt fra resultater og funn fortalte deltaker 3 hvorfor hun mente retor hadde en sterk ethos: 

«Grunnen til at det for meg virker som troverdig var fordi de ikke hadde prøvd å 

trykke ned Redbull i en unaturlig sammenheng. Sånn som for eksempel det jeg nevnte 

tidligere; hvis de hadde sagt sånn ‘ja, jeg klarte også skape denne fantastiske 

gründerdrømmen fordi de drakk så masse Redbull så hadde det liksom sånn.. ja, det 

tror jeg faktisk ikke på» - 3 (Vedlegg 8.6). 

I dette utsagnet får vi mer informasjon om hva deltakeren likte, men på den andre siden også 

var glad for det retor ikke gjorde. En viktig detalj som deltakeren nevner i dette sitatet er 

hvordan retors troverdighet var basert på ærlighet på grunn av de naturlige settingene men 
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også hvordan Redbull elegant tok seg selv ut av ‘summen’. Med dette mener jeg at deltakerne 

var positive til denne formen for markedsføring hvor ikke de fikk merkevaren til Redbull 

trykket opp i ansiktet. 

Til nå har denne masteroppgaven i hovedsak omhandlet Redbull sin merkevare og retorikk. 

Videre ønsker jeg i denne oppgaven å trekke frem noen momenter som kan tenkes å ha 

implikasjoner for andre bedrifter eller andre deler av arbeidslivet/markedet/bransjen. Hvis det 

er noe vi har lært gjennom disse fokusgruppene satt opp mot tekstanalysene så er det at det for 

mottakerne eller leserne av tekstene har vært enklere å engasjere gjennom de gitte tekstene da 

de ikke er like ‘bråkene’ som tradisjonell reklame.  

Innholdsmarkedsføringstekstene er gjerne basert på bedriften og organisasjonens egen 

målgruppe. Det viktigste med innholdsmarkedsføring er å kjenne til din målgruppe og hva 

deres interesser er. Det hjelper nemlig ikke å bare kaste ut artikler som ingen føler kallet til å 

lese. Det er en fin linje mellom innholdsmarkedsføring som er ment for en spesifikk 

målgruppe og vanlige nettartikler som bedriften føler at de må sende ut. Videre kan vi 

gjennom dette studiet lære at innholdsmarkedsføring fungerer optimalt når leseren har 

troverdighet til avsender eller hvordan troverdigheten etableres gjennom teksten hvis det er 

aller første gang. 

Hva kan man lære om/av innholdsmarkedsføringen som sådan? Det er viktig å bemerke at 

man burde gjøre en helhetlig vurdering for hvorfor man ønsker å starte med denne formen for 

markedsføring og hva din bedrift eller organisasjon har som mål med å bruke den. I Redbull 

sitt tilfelle leste vi allerede i deres historie at denne merkevaren nærmest er bygget opp under 

innholdsmarkedsføring, men slik er det ikke med alle bedrifter og organisasjoner. Det neste 

som er lurt å finne ut av er nettopp hvilken type innholdsmarkedsføring som vil passe dere 

best. Det finnes utallige typer som rangerer fra artiklene som ble analysert i dette 

masterprosjektet til oppskriftshefter i butikkene og blogginnlegg med månedens anbefalinger. 

Selv om det i følge statistikken til Vedvik (2016) sto at 51 prosent av norske bedrifter ville 

satse mer på innhold markedsføring er en viktig fallgruve å unngå ; å lage og produsere 

innhold til en målgruppe som ikke er interessert.  
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6. Konklusjon 

6.1 Oppsummerende konklusjon 

I dette masterprosjektet ville jeg finne ut av to ting. Det første jeg ville finne ut av var hvordan 

Redbull forsøker å påvirke gjennom sine innholdsmarkedsføringstekster. Det andre var 

hvordan disse tekstene ble oppfattet hos mottakerne og hvilken påvirkning dette potensielt 

hadde på Redbull sin merkevare. Jeg har gjennom kvalitative metodene undersøkt og tilegnet 

meg et helhetlig bilde av både retor og mottakers side av de samme tekstene. Det som gjorde 

at denne studien ble suksessfull var ikke bare å få sammenligne fokusgruppedeltakernes svar 

opp mot det vi selv hadde tolket i de multimodale tekstanalysene, men også hvordan retors 

troverdighet skiftet etter tekstens tema og hvorvidt deltakerne mente at avsender var 

kompetent nok til å skrive om disse tingene.  

Ved å analysere tekstene retorisk og multimodalt fant vi ut av at avsender brukte 

forskjellige virkemidler til å appellere til mottakerne på. Bilder, video, sosiale medier, name-

dropping. Vi fikk også gjennom den tekstanalysen funnet ut hvilke retoriske bevismidler som 

bar populært brukt av retor til å påvirke leseren gjennom teksten.  

Som et resultat av funnene som ble gjort gjennom tekstanalyse og fokusgrupper og 

med tanke på det vi diskuterte i forrige kapittel kan vi konkludere med at Redbull sine 

innholdsmarkedsføringstekster i dette masterprosjektet hadde en positiv effekt på Redbull sin 

merkevare. Deltakerne til tross for at deltakerne hadde begrenset med kunnskap angående 

Redbull hadde de, etter å ha lest tekstene og diskutert dem i plenum gjort seg opp en mening 

om at de følte at Redbull sin innholdsmarkedsføring var troverdig. My av grunnen til at 

tekstene var troverdige til tross for at tekstens tema ikke var det første man ville forbundet 

med Redbull var fordi Redbull klarte å hente inn ekspertise innenfor det gitte tema. Tekstene 

ble mer troverdige da Redbull intervjuet eller refererte til personer innenfor disse fagfeltene 

og dermed lånte ethos til de tekstene som man ikke ville ha assosiert med Redbull ved det 

første. 

 Det er fortsatt verdt å bemerke at deltakerne under fokusgruppene nevnte at tekstene 

og temaene ikke ville kom til å ha en varig effekt på dem da disse var sånne typer tekster som 

lett glemmes etter å ha blitt lest. Selv om deltakerne mente at tekstene ikke ville ha en varig 

effekt er det viktig å presisere at dette ikke er noe som ble målt og kan dermed heller ikke 

påvises som sant.  
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6.2 Til videre forskning 

Grunnet de formelle kravene og tidsbegrensningen i dette masterprosjektet var denne 

oppgaven svært begrenset. Til videre forskning ville det ha vært spennende å ha flere 

fokusgrupper hvor deltakernes kjønn og alder varierte. Ved å i tillegg sette et krav om at 

deltakeren må være en gjennomsnittlig forbruker av Redbull sine produkter vil det gi en 

klarere idé om hvordan Redbull sin egen målgruppe reagerer på deres tekster. Tekstene som 

ble plukket ut og analysert var kun et knippe sammenlignet med det du finner på deres 

nettsider. Dette masterprosjektet har et stor potensial til å bli et enda mer omfattende 

forskningsprosjekt med analyse av flere tekster innenfor samme kategori, innsamling av data 

og en dypere og mer detaljert tekstanalyse enn den som ble utført i dette masterprosjektet.  

Videre var tekstene i dette masterprosjektet bare en variant av de mange som finnes der ute. 

Under fokusgruppene kom det blant annet opp troverdighet hos bloggere som annonserer og 

sponses. Det hadde vært interessant å finne ut hvordan bloggeres troverdighet påvirkes av hva 

de annonserer eller hvem de blir sponset av. I tråd med dette ville det også vært 

tankevekkende å finne ut hvordan bedriftene som sponser og annonserer via bloggere blir sett 

på av blogglesere.  
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8. Vedlegg 

8.1 Vedlegg 1 – Intervjuguide til fokusgruppe 

Fokusgruppeintervju 
Tema: Innholdsmarkedsføring.  

Del 1: Om Redbull 
1) Kjenner dere til merket Redbull? 

2) Hva er deres tanker om Redbull som et merke? 

3) Hvilke assossiasjoner har dere til Redbull?  

- Hvorfor har du disse assossiasjonene? Hvorfor tror du at du ikke har noen assossiasjoner 

til Redbull? 

Del 2: Om tekstene 
Tekst 1 #Entreprenørskap: 

1) Hvordan var denne teksten å lese? Var den forståelig? Lett å lese?  

2) Appellerte teksten til dere? Hvordan? Hvorfor ikke? 

3) Følte dere noe da dere leste teksten? Humør/ tilfredstilling?  

4) Var tema relevant til noe dere personlig er opptatt av? 

5) Om du ikke fikk denne teksten av meg men fant den et eller annet sted, ville du ha klikket 

deg inn for å lese den? 

Tekst 2 #Musikk #Mote: 

1) Hvordan var denne teksten å lese? Var den forståelig? Lett å lese?  

2) Appellerte teksten til dere? Hvordan? Hvorfor ikke? 

3) Følte dere noe da dere leste teksten? Humør/ tilfredstilling?  

4) Var tema relevant til noe dere personlig er opptatt av? 

5) Om du ikke fikk denne teksten av meg men fant den et eller annet sted, ville du ha klikket 

deg inn for å lese den? 

Tekst 3 #Trening: 

1) Hvordan var denne teksten å lese? Var den forståelig? Lett å lese?  

2) Appellerte teksten til dere? Hvordan? Hvorfor ikke? 

3) Følte dere noe da dere leste teksten? Humør/ tilfredstilling?  

4) Var tema relevant til noe dere personlig er opptatt av? 

5) Om du ikke fikk denne teksten av meg men fant den et eller annet sted, ville du ha klikket 

deg inn for å lese den? 
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Del 3: Refleksjon av Redbull i etterkant. 
1) Hvilke tanker falt dere inn da dere leste gjennom disse tekstene? (trekke frem om de 

nevnte at redbull ikke gjorde noe annet enn en energidrikk) 

2) Hva tenker dere om at Redbull er avsenderen av disse tekstene?  

3) Hvorfor tror dere at Redbull skriver tekster som disse? 

4) Hvorfor tror dere at de velger akkurat slike temaer? 

5) Endret disse tekstene måten dere ser avsender på? På hvilken måte? Fikk dere noen nye 

assossiasjoner til Redbull som et merke etter å ha lest disse tekstene? 

6) Hvilken tekst var dere minst overrasket over at Redbull hadde skrevet? Hvorfor? 

7) Hvilken tekst var dere mest overrasket over at Redbull hadde skrevet? Hvorfor? 

8) Følte dere at tekstene dere leste var troverdige? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

Del 4: Tanker rundt bruk av innholdsmarkedsføring. 
1) Hva tenker dere om bedrifter og organisasjoner som bruker innholdsmarkedsføring? 

2) Føler dere at Redbull klarer å knytte en relasjon til sine målgrupper med slike tekster? 

3) Hvorfor tror dere bedrifter vil bygge relasjoner med sine kunder og målgrupper uten å 

promotere produkter?  

4) Tror dere at dette fører til mer lojalitet fra målgruppene? 

5) Har dere noen andre tanker rundt tekstene, Redbull eller innholdsmarkesdføring dere vil 

dere? 
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8.2 Vedlegg 2 – Redbull #Entreprenørskap «Girl Crush bygger jentelag» 
Skjermbilder av artikkelen ble tatt 14.05.2018 fra https://www.redbull.com/no-no/girl-crush-bygger-jentelag  

https://www.redbull.com/no-no/girl-crush-bygger-jentelag
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8.3 Vedlegg 3 – Redbull #Musikk #Mote «Sjelden vare selger» 
Skjermbilder av artikkelen ble tatt 14.05.2018 fra https://www.redbull.com/no-no/sjelden-vare-selger  

 

https://www.redbull.com/no-no/sjelden-vare-selger
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8.4 Vedlegg 4 – Redbull #Trening «6 kroppsvektøvelser for RÅ styrke» 
Skjermbilder av artikkelen ble tatt 14.05.2018 fra https://www.redbull.com/no-no/6-kroppsvekt%C3%B8velser-

for-r%C3%A5-styrke  

 

https://www.redbull.com/no-no/6-kroppsvekt%C3%B8velser-for-r%C3%A5-styrke
https://www.redbull.com/no-no/6-kroppsvekt%C3%B8velser-for-r%C3%A5-styrke
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8.5 Vedlegg 5 – Fokusgruppe 1 (Transkripsjon) 
Transkripsjonen er gjort med tillatelse fra kandidatene. Kandidatene er anonymisert og vil istedenfor 

navn omtales som 1, 2, 3 og 4. Intervjueren vil bli omtalt som I. Om alle kandidatene svarer likt vil de 

bli omtalt som Alle. Dersom kandidatene tar en kort pause, eller stopper midt i setningen (ca. 1-3 

sekunder) vil dette bli markert med to prikker (..). Om kandidaten tar en lengre pause, ca.3-5 

sekunder, vil det markeres med tre prikker (…). Om kandidaten tar en lang pause, ca. 5-15 sekunder 

vil dette markeres med fire prikker (….). Dersom kandidaten avbryter en annens setning, blir avbrutt 

eller avbryter sin egen setning vil dette markeres med en (-).  

I: Okay, først vil jeg bare takke dere for at dere ville være med på denne fokusgruppen. Jeg 

skriver en oppgave om innholdsmarkedsføring og skal dermed se på en spesiell bedrift som 

er Redbull. Og først så vil jeg spørre dere, kjenner dere til merket Redbull? 

Alle: Ja. 

I: Ja. Hva er deres tanker om Redbull som et merke? Da kan vi starte med 1.  

1: Altså, der jeg jobber er det det eneste jeg tenker på når jeg tenker på Redbull 14 til 16 

åringer. Det, og Petter Northug.  

I: Mhm, hvorfor tenker du på Petter Northug?  

1: Han er sponsa av Redbull, før han fyllekjørte. Jeg vet ikke om han ble det etter. 

2: Ja, det er det jeg også tenkte på. 

I: Ja, er det noe annet du også tenkte på når du tenker på Redbull?  

2: ... 

I: som et merke.  

2: … neeei, egentlig ikke. Jeg føler bare at de fleste, eller rundt meg i alle fall, hvis noen skal 

kjøpe en energidrikk så kjøper de Redbull. Det er det jeg tenker.  

I: Okay, mhm. Hva med deg 3? 

3: Nei, jeg tenker jo hovedsakelig at det er en energidrikk. Tenker bare at dette er no søtt 

kliss. Hahaha. 

Alle: Hahaha. 

I: Ja, okay, hva med deg, 4? 

4: Eh, jeg tenker jo liksom.. når man er i den 13, 14 års alderen så er det noe kule folk kan 

kjøpe og det er så kult å gå rundt med Redbull. Imens, for meg liksom, så liker jeg jo å ha 

meg en Redbull på jobb.  

I: Mhm, så lurer jeg på, hvilke assossiasjoner har dere til Redbull som en bedrift og et 

merke? 

1: Egentlig ikke så mye, men de har jo klart det dem har prøvd på tenker jeg. Fordi at det 

er… 

I: Ja, for hva er det de har prøvd på? 

1: De har jo prøvd på å bli de største innen energidrikk 

I: mhm, 
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1: og, og det er jo stor sett det dem har klart. Og.. det er ikke før i det siste at de har fått 

konkurranse med Monster og Battery. Redbull har jo helt klart vært størst.  

2: Ja, jeg er ganske enig fordi hvis jeg har liksom søkt på noe reklamer og sånt også så har 

det kommet opp mest med Redbull. Ehm… ja.  

I: Ja,  

3: Hver gang jeg tenker på de som hva de har oppnådd og sånn så blir jeg.. de har jo et 

skikkelig kult team. De deltar jo på masse arrangementer og sånt. De har jo fått til 

markedsføringa si bra, føler jeg da. Nådd målene sine, som du sier.  

I: Hvilke mål tenker du? 

3: Nei, det med å bli størst. Det tror jeg dem har klart.  

I: mhm. 

4: Ehm, jeg vet jo ikke så veldig mye om dem, men jeg har ikke fått vinger enda hvertfall.  

Alle: hahahaha. 

I: ja, nei, men jeg tenker.. jeg tenker jo assossiasjoner. Hva er det første du tenker på når du 

tenker Redbull, ikke sant? Og det første dere nevnte var jo energidrikken og at de helt klart 

er størst innenfor deres felt. Så dere får assosiasjoner til produktet da? 

1: mhm. 

I: Har dere noen andre assossiasjoner? 

4: driver de med noe annet? 

3: Sendte de ikke opp en eller annen som hoppa i fallskjerm 

4: Ja, det var det!  

3: noe sånt 

4: Jo, han derre… var det Felix han het? Jeg husker ikke 

3: -jeg husker ikke. Jeg husker bare at han hoppa, haha.  

I: Okay 

4: det var sikkert Redbull som ga han vinger.  

Alle: hahaha 

3: den ene som har fått det. 

I: ja, haha. Okay, da kan vi gå videre. Da skal jeg sende dere en link til teksten. Den første 

teksten. Eh, som dere skal få lov til å lese inni dere. Også starter jeg opptaket igjen når alle 

har lest ferdig teksten.  

Alle leser den første teksten. 

I: Denne teksten hadde hashtaggen entreprenørskap. Så dette er en tekst som Redbull har 

skrevet. Hvordan var denne teksten å lese?  

1: Lett… 

I: Mhm, 



Side 72 av 120 
 

1: mye ungdommelig språk kan du si. Det var litt med… det var ikke en tung tekst med 

masse fakta. Det var litt sånn.. det var skrevet akkurat som at han var litt ivrig, hvis det går 

an å si.  

I: ja, hva med deg 2?  

2: Åja, nei jeg synes også at det var greit å lese. og det var…. Ja. 

3: Det var en god tekst. Den var jo inspirerende og, liksom. Du føler jo at du, okay- den 

inspirerer deg da. 

4: jeg føler den var grei å lese. Den var jo fin da og litt lettere i språket, det var den. Den var 

bra for det.  

I: Ja, appelerte teksten til dere? Var det noe ved denne teksten som gjorde at dere likte den?  

1: Den hadde jo en lett tone. Jeg liker å lese ting som har en lett tone da.  

4: hva skal jeg si, den prøvde jo å appelere til jenter da, på en.. hva skal jeg si, på det med… 

kan jeg si på en litt feministisk måte?  

I: Mhm 

4: Og det med bare generelt medmennesklighet mot hverandre.  

2: Ja, det er det samme, hvordan man skal løfte hverandre opp istedenfor å konkurrere og 

det var liksom bra.. 

I: så fikk dere liksom sånn, ja… følte dere noe da dere leste den? Følte dere.., gjorde det noe 

med humøret deres eller noe med liksom? 

1: Jeg vet ikke, jeg er ikke.. altså jeg merker jo det at jeg ikke samme type som dem jentene 

som kan finne på masse greier. De hadde jo holdt på med ekstremt mye, og jeg merker jo at 

jeg ikke er den typen, så det er bare sånn… kjempefint for dem at de klarer å få til drømmen 

demmes. Det var jo morsom å lese at andre får det til men, jeg tenkte sånn at det er ikke noe 

jeg kunne funnet på. Haha. 

I: ja, haha. 

3: jeg merker jo det at en blir jo inspirert av den. For selv om jeg ikke har samme mål der så 

får jeg fortsatt en følelse av at da klarer jeg mine mål og.. litt på den måten.  

4: ja, for jeg føler.. sånn som du sa at det var ikke akkurat at vi har de samme målene men 

liksom at vi alle kan nå målene våre ved å ikke konkurrere men støtte hverandre da. Jeg 

følte at jeg fikk litt mer sånn.. hva skal jeg si, oppmuntrende følelse da. Hvis du skjønner. 

I: mhm, ja. Var tema relevant til noe dere personlig er opptatt av?  

1: Hmm, jeg vet ikke helt. Kan jeg bare tenke litt?  

I: Ja. 

4: neee, eeeh…. Kan du stille spørsmålet igjen? 

I Jada, var tema relevant til noe dere personlig er opptatt av?  

4: Liksom, personlig så er jeg opptatt av at alle skal ha en sjanse, på en måte. Og jeg føler 

det var noe de fremmet der.  

3: ja, jeg er ganske enig der. Jeg er jo ikke noe gründer eller noe sånt sjøl. 
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I: Mhm, hva med deg 2?  

2: Nei, jeg tenker liksom at.. nei jeg likte på en måte at dem ikke… jeg føler liksom at det 

med å for eksempel å hjelpe andre, å samarbeide med andre da, så det følte jeg liksom på 

en måte var.. at det påvirket meg. At det er… istedenfor å bare tenke på seg selv da, at man 

også hjelper andre rundt seg og sånt for å oppnå mål. Så det var litt sånn… 

I: Mhm, 

1: haha, nå må jeg svare.  

I: Ja, nå må du svare, haha.  

1: nei, jeg likte litt den delen at folk for testa ut kreativiteten sin og få sett hvor langt dem kan 

nå.  

I: Mhm 

1: Det var litt det som jeg følte at var litt relevant. At dem får sjansen til å gjøre det så stort 

dem vil uten å begrense dem da. At dem har et sted å gjøre det.  

I: Mhm, om dere ikke fikk den teksten av meg, men fant den noe annet sted som for 

eksempel via Redbull sine nettsider, eller om det var at de hadde delt den på Instagram eller 

delt den på Facebook, ville dere ha klikket dere inn på denne for å lese den? 

Alle: …. 

I: Altså, hvor stor sannsynlighet, fra en til hundre prosent- 

2: Av å se på tittelen liksom?  

I: Ja, av å se på tittelen for eksempel.  

1: Jeg ville gjort det.  

I: Mhm.. 

1: det er sånne ting jeg synes er interessant å lese om.  

3: ja, jeg også sy- 

1: Selv om jeg ikke føler at jeg er helt på samma sti som dem så synes jeg det er hvertfall litt 

interessant. 

3: Det var sånn fifty-fifty sjanse for om jeg hadde gått inn der eller ikke.  

4: mhm, jeg føler at det hadde vært litt mindre sansynlig. Liksom, det var jo interresant men 

spørsmålet er jo om det tilfeldigvis hadde kommet foran meg og det er jo vanskelig å svare 

på egentlig, siden jeg føler det kan være litt sånn… clickbait, haha.  

I: Okay, greit. Da sender jeg dere tekst nummer to, også starter vi igjen etter at dere har lest 

den. 

Alle leser den andre teksten. 

I: Så, den andre teksten hadde hashtaggen musikk, og hashtaggen mote. Hvordan var det å 

lese denne teksten? Var den like.. altså var den lett å forstå? Var den lett å lese? eller var 

det noe ved den som gjorde at dere ikke forsto helt. 

1: jeg synes den var lett å lese.  



Side 74 av 120 
 

2: Ja, mhmhm, jeg synes den var lett å lese. 

3: Ja, den var grei å lese. og liksom, den hadde bra med skildringer, så da kan du se for deg 

det de skriver om da.  

4: ja, nei, den var fin å lese. Skildringene var jo mer virkemidler i den.  

I: Mhm, hva slags virkemidler da?  

4: eller jeg følte… jeg tenker litt mer på sånn som når man leser en novelle. Sånn på slutten 

hvor de skrev at linjen ble brutt liksom, og litt sånne ting. Og at han sier det i Stavanger 

dialekt og alt. Du får liksom et større bilde av alt som skjer. Og det er jo greit det.  

I: ja, eh, appellerte teksten til dere?  

1: Altså, nå kjenner jeg halvparten av de dem skrev om så, 

I: Åh! Du gjør det?  

1: Ja, så det, ja for meg så var det interessant fordi at jeg følger med dem på både instagram 

og snapchat og sånt.. hele tida liksom. Så, je- fo-… det er veldig mange av dem derre på en 

måte, folka bak da som på en måte ikke kommer fram i det store bilde når man ser en artist 

på scenen så tenker man kanskje ikke på hvem som kledd’en opp for eksempel. 

I: Ikke sant,  

1: og det er som regel veldig urbant miljø akkurat bak den delen der da. Som appelerte 

veldig til meg på en måte. Jeg.. jeg kan kjenne meg igjen i stemninga når du er ute med de 

folka, så det er det som appelerte til meg da..så jeg vet ikke om det er noe som går an å 

bruke men.. 

I: Joda! Hva med deg 2?  

2: må vi ta det i sånn rekkefølge? Kan jeg bare tenke litt?  

I: Jaja, du kan tenke litt. 

4: åja, helt hit. Hahah. 

I: Haha, det er bare fire personer å velge imellom.  

4: njaaa, det appelerte liksom…. 

I: som i at følte du at den var interresant eh... 

4: jaaah, den var jo det.  

I: Var det noe ved teksten, altså det var ikke kjedelig liksom? Det var…eh. 

4: Nei, det var det ikke. Det viser jo et større bilde av det man… seeer.?. Hvis det gir mening. 

3: Ja, jeg er helt enig, det var jo en interessant tekst og de fleste har jo hørt om alle artistene. 

Jeg har hørt om artistene, jeg har ikke hørt om… du (1) kjenner jo de bak 

1: mhm. 

3: men jeg har ikke hørt om det. Det er interessant å høre om de da.  

I: ja 
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2: Ja, jeg også tenker det. Fordi.. jeg har heller ikke hørt om de bak det, men jeg synes det 

var en spennende tekst fordi jeg.. jeg er liksom sånn som er litt opptatt av å se på sånn 

merchandiseing og sånt… Av andre artister da. Mer sånn fra USA og sånt. At jeg pleier 

liksom å gå igjennom det, søke det opp og sånt liksom. 

I: -ja, søke det opp selv ja.  

2: så det er spennende for meg å lese fordi det er ting jeg leser om og ser på.  

I: Ja, følte dere noe da dere leste teksten? Var det noe spesiell følelse som kom ekstra godt 

frem, eller ble dere liksom..ikke berørt av det?  

2: jeg synes det var sånn spennende så jeg fikk lyst til å lese mer om det da. Det var en litt 

sånn følelse jeg fikk. Også liksom lese litt mer om de som står bak det og bli litt bedre kjent 

med det.  

I: Ja, 

1: altså jeg assosierte det med liksom hver eneste oslo tur så jeg blir litt sånn derre, åh! 

I: jaaa, okay 

3: nei, jeg tenker egentlig sånn, det blir spennende og har egentlig lyst til å følge litt mer med 

fordi jeg kjenner en som skriver for en av artistene. Så da er det liksom, okay det… har lyst til 

å følge litt nærmere med og se hvordan utviklinga blir da.  

I: Mhm 

4: Jeg følte meg litt mer opplyst.  

I: ja? 

4: Om det.  

I: Var tema relevant til noe dere personlig er opptatt av?  

3: Ja. 

2: ja, eller.. 

I: Mhm, tema blir jo musikk og mote, ikke sant? På samme måte som- 

3: -ja, jeg er opptatt av begge deler. 

I: -mhm, på samme måte som den forrige teksten handlet om entreprenørskap. Ja, skal vi 

se… om du ikke fikk denne teksten av meg, men så den et annet sted. Ville dere fortsatt ha 

klikket på den? Ville dere fortsatt hatt lyst til å lese den?  

2: ja, jeg hadde gjort det.  

4: ja, jeg tror det, for da jeg hørte at de skulle komme og synge der så var jeg jo interessert i 

det. Så jeg hadde nok mest sannsynlig klikket på den.  

3: ja.  

I: Mhm. Da skal jeg sende dere tekst nummer tre. Også starter jeg opptaket igjen etter at 

dere har lest den ferdig.  

Alle leser den tredje teksten.  
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I: Hvordan var det å lese denne teksten? For denne teksten hadde jo hashtaggen og tema 

trening. 

1: Jeg bryr meg mindre om det så det gjorde det mye kjedeligere å lese. 

I: Ja, det var kjedeligere, mhm. I forhold til den andre? 

1: Ja, i forhold til dem andre så var det… det er liksom ikke så interessant tema for meg så 

derfor ble det litt kjedligere å lese for meg kanskje. 

2: Var spørsmålet om jeg likte teksten eller ikke?  

I: Ja, nei.. hvordan var det å lese den?  

2: Ja, den var liksom… 

I: I forhold til de andre tekstene som du for eksempel har lest nå.  

2: Åja, jo jo jeg synes det var lett og interessant for meg fordi jeg er opptatt av sånn trenings 

greier. Så for meg var det… 

I: Ja, 

3: nei, jeg synes den var lett å lese. og jeg likte tema. 

I: Mhm 

3: jeg fikk noen tips.  

4: Den var fin å lese. jeg synes det var interessant fordi de skrev litt om hva du skulle gjøre, 

hvordan og sånne ting. Det siste var litt morsomt hvor de viste hvordan du kunne gjøre det 

vanskeligere når det allerede er vanskelig nok fra før av liksom. Hahah 

Alle: hahaha, 

4: ooog, den var fin og lett å lese. De brukte ikke sånne vanskelige utrykk og sånt så du 

visste hva det var. Du visste kanskje hva det meste var da.  

I: Ja, hva var det.. var det noen vanskelige utrykk du ikke skjønte noe av i det hele tatt? 

1: ja, altså sånn, treningsutrykk. Som jeg ikke bryr meg om i det hele tatt. Så- 

I: så det er litt sånn- 

1: -jeg skumleste litt gjennom teksten egentlig.  

I: Ja, men det er vel.. da var det vel fordi at de forventer liksom at du skal kunne disse 

ordene når du leser den? 

1: ja, egentlig. Du bør jo ha hørt om det- 

I: og ha kunnskap om… 

1: ja, for det er noe av dem jeg ikke har hørt før. 

4: ja, for eksempel så brukte de ordet deadlift, og det er jo markløft. Så da føler jeg liksom at 

om de hadde brukt ordet markløft så hadde fler skjønt hva det var istedenfor å si deadlift eller 

sånne ting da.  

I: ja, mhm.  
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1: Det er jo, sikkert for dem som er interessert i trening så gikk det kjempegreit men for meg 

som ikke- 

2:- ja for meg så skjønte jeg mye.  

1: ja, ikke sant. Jeg hang ikke med på halvparten av ordet heller. Jeg har ikke vært på det 

før.  

I: ja, appellerte teksten til dere? Det gjorde den vel? I og med at… eller i hvert fall for 2, 3 og 

4. siden dere er interessert i tema. 

4: ja.  

I: og da var den jo også relevant til 2, 3 og 4.  

Alle: hahaha 

1: jeg liker at du svarer på spørsmålene for oss. Haha. 

I: Ja, dette er jo basert på hva dere nettopp svarte. Haha. Om dere ikke hadde fått denne 

teksten av meg. ville dere ha klikket på den?  

2: ja 

3: ja 

4: ja 

1: nei. 

I: nei, haha.  

Alle: hahah.  

I: ja, så disse tre tekstene som jeg har gitt dere er alle skrevet av Redbull. Og.. og dere sa jo 

som nevnt innledningsvist; gjør Redbull egentlig noe som helst annet enn å lage energidrikk? 

Og svaret er jo ja. De er en av de største… de har en av de største mediebyråene og 

fokuserer veldig hardt på innholdsmarkedsføring. Så alle disse tekstene som dere har lest er 

innholdsmarkedsføringstekster. Eh, er dere alle kjent med begrepet innholdsmarkedsføring?  

Alle: nei. 

I: innholdsmarkedsføring er en ny type markedsføring hvor bedrifter og organisasjoner 

prøver å nå ut til kundene, ut til målgruppene sine uten å pushe på spesifikke produkter hele 

tiden. Slik som dere sikkert merket da dere leste teksten så er det ingen.. ikke et ord om 

Redbull. Det er ikke et ord om en energidrikk heller men, om ting rundt. Og disse 

innholdsmarkedsføringstekstene er alltid laget for å appellere, for å liksom trekke til seg de 

som de selger dette til. Derav, folk innen musikkbransjen, folk innen motebransjen, det skal 

være relevant. Disse tekstene skal være relevant for alle. De har også sjangere som spill, 

som e-sport, sånn at de retter seg og skriver artikler som er spesielt rettet mot de som driver 

med gaming. De har sånn som denne treningsteksten, de har innenfor trening enormt mange 

andre hashtagger som man kan følge, alpint, snowboarding, parkour, altså.. you name it, de 

har innhold på det. Så ja, det er litt kort om innholdsmarkedsføring da. Skjønte dere de store 

trekkene?  

Alle: mhm. 

I: Mhm, hvilke tanker falt dere inn da dere leste igjennom disse tekstene? Og, og tenkte 

liksom at dette er fra Redbull. Hvilke tanker var det som falt dere inn da? 
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3: Jeg ble ganske overraska 

I: Ja? 

3: over at, det var det dem dreiv med. I tillegg, for jeg har liksom aldri tenkt over hvor mye 

markesdføring og hvordan forskjellig typer markedsføring de driver med.  

I: mhm 

3: jeg har liksom bare begrenset det til det jeg ser av reklame på tv liksom. Aldri tenkt over å 

utforske noe mer.  

4: ehm, jeg tenkte jo liksom at de er mer enn bare en energidrikk og jeg tenker at de oppnår 

jo at folk er mer og mer kjent med navnet og at de på en måte har et, hva skal jeg si, et 

større fellesskap enn bare- 

I: -forhold til målgruppen 

4: ja. 

I: ja, 2? 

2: du kan ta først 

1: altså, vi har jo studert det samme så jeg er egentlig ikke overrasket. Jeg har vært borti 

mange selskaper som er det er det du er kjent med mens, selskapet egentlig strekker seg 

over to bredder liksom.  

I: mhm 

1: så, når du dro fram det så tenkte jeg at, når du hadde det ene spørsmålet om hva du 

forbinder med sånt no så tenkte jeg at det er garantert ikke det dem, eller det det kommer til 

å handle om. 

I: ja, haha.  

1: det var garantert noe mye mer større bak det. Så det.. sånn sett så blir jeg egentlig ikke 

overrasket, jeg bare var litt sånn åpen at det er det her og det her og det her og det er sikkert 

mye mer enn det og.  

2: jeg tror jeg ble overraska fordi det var veldig nytt.. for meg, å høre om det. Fordi jeg tror 

ikke, ja jeg forventa ikke det av Redbull egentlig.  

3: De markedsfører jo ikke det på samme måte. 

I: Nettopp. 

3: Altså, disse sidene sine og sånne ting. De markedsfører jo ikke det på samme måte som 

de gjør produktet Redbull.  

I: Ja 

3: eh, og da er det jo sånn i hverdagen, så er jo ikke det noe du ser i butikken eller sånne 

ting. Så det er vanskeligere å komme over det da.  

I: Ikke sant, og mye av innholdsmarkedsføring er jo veldig sånn.. eh det er brukerbasert. Det 

er.. det er tekster som er laget for en spesifikk målgruppe som den målgruppen skal hente 

selv. Det er på en måte ikke noe de skal servere ut til målgruppen. Er man interessert i for 

eksempel e-sport og gaming så finner man seg fram, liksom til de nyhetene som de skriver 

om på en måte. Ja, hva tenker dere om at Redbull er- eller nå har dere jo svart veldig mye 
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da men, hva tenker dere om at Redbull er avsenderen av alle de tre tekstene som dere har 

sett.. og lest? 

3: Jeg ble jo det på hvertfall den siste der som har med trening å gjøre.  

I: Mhm, 

3: Jeg ville jo kanskje ikke assosiert Redbull og trening, sammen. Da den ene er proppa full 

av sukker og koffein og trening har liksom.. 

1: Men til gjengjeld så står dem jo som sponsorer på veldig mye- 

3: -det gjør dem. Dem gjør jo det men i tillegg så er det jo ikke sunt. 

1: Nei, det er ikke det- 

3: -I tillegg så er det et usunt bilde for eksempel for de unge som tror at.. nei at man må 

drikke Redbull for å være sunne i trenings- 

2: Ja, nei jeg har ikke hør så mye positivt om energidrikker generelt. 

I: Ja? 

2: Sånn at jeg har hørt at det er mye sånn ulemper i når det kommer til helsen og sånt. Sånn 

sett så tror jeg ikke at jeg hadde drukket det selv om jeg er opptatt av trening og sånt.  

I: mhm 

3: Nei, jeg tenker på den yngre generasjonen 

2: åja 

3: De blir kanskje påvirka 

2: ja, dem blir påvirka ja! 

4: Men jeg tenker liksom, for eksempel i den artikkelen om trening så nevnte de jo ingenting 

om Redbull. Men, jeg kan jo skjønne at hvis de er på Redbull sine nettsider og finner denne 

artikkelen om trening så kan det og assossiere Redbull og trening og bare «åja, når jeg 

trener så skal jeg ta meg en Redbull etterpå for restutisjonsgrunner når det egentlig ikke gir 

helt mening.  

3: -ja, når det egentlig er noe av det dummeste du kan gjøre.  

4: Ikke sant, da bare bryter du alt ned igjen. 

1: også er vi på søndag morran en gang på en tredemølle med en Redbull. 

4: neeeeei, haha 

Alle: hahaha 

3: Det blir jo det samme som- 

4: -som om man går med en cola flaske som drikken din liksom. For det ser jo bare rart ut. 

Det motstrider hverandre.  

I: Hvorfor tror dere at Redbull skriver tekster som dette? Nå har jeg fortalt dere at det er 

innholdsmarkedsføring, men hvorfor tror dere at de velger slike temaer da, som jeg har nevnt 

har de jo mange flere temaer enn bare det som dere har lest. 
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3: De når jo ut til som googler rundt  

I: mhm 

3: ooog, hvis de har såpass mange hashtags som du sier så blir det jo veldig lett for noen 

som bare søker opp, som for eksempel trening; å finne en sånn artikkel da. Eller søker på 

entreprenørskap og sånne ting.  

I: Mhm 

4: jeg føler liksom at det blir.. for å… at de blir lettere tilgjengelig for andre. At liksom, med en 

gang jeg søker opp det og det så vil Redbull være en av de første tingene som kommer opp. 

Det blir jo for å gjøre seg selv større og at målgruppen finner dem lettere uten at de, sånn 

som du sa at de serverer seg selv liksom.  

I: Mhm 

1: Det er jo lettere på en måte å komme seg inn i andre markeder på og liksom spandere 

selv sjøl; for å si det sånn. Det er jo dems målgruppe dem setter seg inn på og det er jo dem 

de vil ha kontakt med senere og kunne ekspandere til senere og komme seg innafor flere felt 

fordi dem trenger jo ikke å være direkte inne i feltet for å skrive om det. Så om de skriver om 

det så har dem brått kommet seg inn i litt flere felt som dem kanskje kan brukte firmaet til da.  

I: Mhm, hva med deg, 2?  

2: Men, jeg tenker de…at dem.. dem skriver vel om de største målgruppene liksom, ikke 

bare…. 

I: Mhm,  

2: Ikke bare.. sånn random. Hvis det er noen, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare 

haha, men jeg er enig med de her ihverfall. Klarer ikke helt å formulere meg haha. 

I: ja, ehm. Endret disse tekstene måten dere ser på Redbull på? 

3: Ja, littigrann egentlig.  

I: Sånn i forhold til hva dere først tenkte og sa? 

4: De viser jo at de er mer enn bare en energidrikk liksom. De er jo.. de støtter jo andre ting 

liksom. Det gjør de.  

3: Ja, har rett og slett fått en bredere forståelse for hele konseptet.  

I: Ja. 

1: De virker smartere.  

Alle: hahaha 

I: smartere? 

1: Smartere. Det er noen store hjerner som sitter bak der. Haha 

Alle: haha 

2: Ja, nei jeg er også enig i det. 

I: fikk dere noen nye assossiasjoner til Redbull? Kontra det dere hadde- for den eneste 

assossiasjonen dere virkelig hadde med Redbull var energidrikk. 
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Alle: haha 

I: Har dere fått noen nye assossiasjoner som dere knytter til.. på en måte Redbull som 

merke?  

4: det blir jo på en måte et forum og et felleskap på en måte for forskjellige temaer liksom. 

3: Mhm, er ganske enig der. 

4: og de skriver jo relevante artikler til de temaene som liksom de er jo … ser på det som 

liksom en rar instagram da på en måte. Kan du gå på en hashtag også finner du artikler for 

det og det som de har skrevet selv og det skaper jo et større felleskap for alle at det er et 

sted alle kan gå til.  

I: Ja, det er sant. 

3: litt sånn som en blogg eller.. 

4: Ja, sånne ting.  

3: ikke sant. 

2: ja … jeg er.. enig.  

1: jeg er.. den første altså; med en gang du sendte oss artiklene så tenkte jeg at nå kommer 

jeg til å få flere inntrykk og da var det jo den første egentlig som satt seg best. Og da var det 

jo det at det var feministisk og at den var for at kvinner skulle komme seg opp og fram og gi 

dem en sjanse også så nå har.. nå sitter den igjen hos meg i alle fall. 

I: Den hadde liksom det sterkeste inntrykket ...? 

1: Ja, egentlig for det er den som sitter igjen nå for da tenker jeg og assosierer litt mer med 

det. At dem prøver det. 

I: ja, hvilken tekst var dere minst overrasket over at Redbull hadde skrevet?  

1: trening. 

I: trening, 

2: mhm 

3: mhm 

4: mhm 

I: okay, så dere er alle enige om at det er treningsartikkelen som var- 

2:-eller faktisk nei, den musikk-.. 

3: vent sa du minst eller mest? 

I: minst 

3: de to siste er jeg jo minst overrasket over. De ligger liksom veldig likt, mens den første var 

mer sånn ‘woah, er dette her noe de skriver om?’.  

4: ja, det må nok ha vært den siste ja.  

I: ja, så trening og mote og musikk var helt.. det var innafor? 

Alle: ja, haha 
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I: mens entreprenørskap var veldig utafor? Haha 

4: ja, den var litt sånn ‘hæ? Hvor kom dette fra?’ 

I: ja, følte dere at tekstene dere hadde lest var troverdige?  

Alle: ja, mhm. 

I: hvorfor?  

1: det var.. altså måten det var bygd opp på. Layouten på hele greiene, dem hadde med 

kilder som instagram kontoene til de dem skrev om, for eksempel. 

I: mhm 

1: Dem hadde andre kilder som ga noen intervjuer og det var- dem hadde med bilder som 

liksom skulle vise hvem det var snakk om og det gjør det jo mer troverdig enn hvis det ikke 

hadde stått noe. 

2: ja, det sto navn og sånt. At det ikke bare var ren tekst liksom.  

I: mhm. 

3: ja, du dekka egentlig alt ganske bra, hahah 

Alle: hahaha. 

4: også var det jo skrevet på en veldig ordentlig og profesjonell måte.  

I: yes, nå er vi på den siste delen. Det er bare fire spørsmål og her skal vi snakke litt mer om 

tankene deres rundt innholdsmarkedsføring. Så det første jeg vil spørre om er; hva tenker 

dere om at bedrifter og organisasjoner, sånn som Redbull, bruker innholdsmarkedsføring? 

Vil dere at jeg skal gi dere noen norske eksempler også på innholdsmarkedsføring?  

1: ja. 

I: Ehm, på VG for eksempel, så har det pleid å ha familieliv. Eh, sånn om familieliv artikler og 

det er laget egentlig av Rema1000. men, de har- 

1: -var det ikke det det var en sak om?  

I: nettopp 

1: at hvis de skulle skrive, for da sto det ikke annonsørinnhold på siden før så.. 

I: Ja, og komplett.no har også en på VG hvor det er.. hvor artiklene deres heter smart 

artikler. Sånn komplett.no er en elektronikk kjede, nettbutikk så de, deres form for 

innholdsmarkedsføring var å ikke nødvendigvis skrive alltid om produktene de selger men for 

eksempel så lagde de en artikkel hvor de skrev om nettsikkerhet, hvordan du kan sikre deg 

og dine profiler på nett.  

4: jaaaa 

I: eh, og i familieliv var det for eksempel sånn.. nå husker jeg ikke helt.  

1: jeg tror det var noen tur tips der inne, det husker jeg at jeg har gått forbi og lest og det har 

liksom egentlig EGENTLIG ikke noe med Rema1000 å gjøre- 

I: -nettopp. 

1: -men, hva gjør man før man drar på tur?  
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3: går på butikken. 

1: ja, og hvem er det du forbinder det med da?  

I: Ja, og det er jo nettopp dette, at man holder seg ikke innenfor kun det man selger eller sitt 

området, men man prøver å nå ut til kundene sine. Som kanskje har flere interesser enn kun 

bare det å kjøpe eller handle fra den spesifikke tingen. 

4: ja, for nå jobber jo jeg på Ark og liksom, i går fikk vi inn varemottak på termoser. Fordi nå 

er det jo påske. Og de skal vel ut på tur, men jeg tenker bare skal du ha en bok til det 

sitterunderlaget liksom?  

Alle: haha 

I: ja, det er jo ikke egentlig innholdsmarkedsføring. 

4: nei, men det var liksom bare at, nei. Flere ting enn bare en. 

I: men, ja, så Ark er jo eksempel på… hvis Ark sender ut bøker til bloggere… det er også 

innholdsmarkedsføring, hvis bloggeren skriver om boka.  

4: åja, jeg trodde det bare var vanlig markedsføring.  

I: ..nei, det er også en form for innholdsmarkedsføring. Men ja, hva er det dere tenker om at 

bedrifter bruker denne metoden?  

2: men, hva slags marked- åja, okay nei. For eksempel bloggere som.. siden du snakket om 

bloggere. La oss si bloggere som snakker…nå for tiden så er det jo så mange som snakker 

om hårvitaminer og sånt.. er det direkte markedsføring liksom eller er det…? 

4: eller er det innholdsmarkedsføring.  

I: jeg vet ikke helt, jeg fokuserer ikke på bloggere i oppgaven min.  

4: men hva sa du var spørsmålet igjen?  

I: Hva er det dere tenker om at bedrifter og organisasjoner bruker denne typen 

innholdsmarkedsføring?  

4: åja, jeg tenker jo at det er greeeit..? liksom, det er jo sånn derre, kan hende en ikke 

skjønner i starten på en måte. Hvis jeg hadde lest det her og jeg ikke assossirerer det med 

Rema1000 liksom men bare, åja. Ja, det.. det … åpner liksom øynene litt mer da. Ja, de 

skaper et større blikk.  

I: ja. 

3: jeg ville vel.. jeg ser på det som positivt men da må det også merkes slik at du vet at du 

faktisk sitter og leser.. 

I: med mindre man leser fra den originale kilden. 

3: ja, hvis det er sånn som du snakka om med VG 

1: ja, for at det ble jo rama skrik ut av det for folk hadde trøkka seg inn og ikke visste at det 

var fra Rema1000. Tenk deg en så stor skandale å lese noe fra Rema1000 uten å vite at det 

var fra Rema1000. 

Alle: hahah, 
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3: nei, for så lenge de skriver det så er det greit. For det kan være at det er 

innholdsmarkedsføring for et produkt som kanskje ikke er for barn eller sånne ting.  

2: ja, det er jo positivt liksom, jeg føler man tenker… man kan for eksempel når man leser det 

så kan man for eksempel med tekstene med Redbull så var det sånn.. jeg begynte å tenke 

på ting jeg ikke hadde tenkt på før. Som Redbull gjør og sånt. Så jeg synes det er positivt å 

gjøre det også er det selvfølgelig veldig forskjellige folk som har forskjellige interesser og 

selvfølgelig det jeg leser og liker er det ikke sikkert du liker og sånt da. Sånn som nå når det 

var forskjellig. Men jeg synes det er bra at de gjør det. 

I: okay, 

3: ja, det er positivt.  

I: Føler dere at Redbull klarer å knytte en relasjon til målgruppene sine? Med, for eksempel 

de tre tekstene som dere fikk lese?  

Alle: ja 

1: dem har jo, dem har jo tydeligvis fått noen til å skrive det som er inne i dem forskjellige 

miljøene da. Som, skriver…altså, sånn som den om trening da, som jeg ikke har noe peiling 

på. Dem har jo fått tak i en som har vært innafor området til å.. til å vise dem hva dem skal 

skrive da og hva som er- gi dem tips og sånt no sånn at det blir korrekt. Det dem skriver. Det 

gjør det jo mer troverdig. Det er jo det, hvis jeg hadde vært interessert i trening så hadde jo 

sikkert jeg syntes at det hadde vært interessant til neste gang, ikke sant? 

I: Mhm.  

3: ja, nå har jo du sagt al- 

Alle: hahaha, 

I: Alle bare ‘nei nei, du oppsummerte alt.’ 

1: Kanskje alle skal svare før meg. haha 

I: Ja, jeg tror vi skal gjøre det nå.  

4: ja. Det der. 

I: du nevnte jo også istad, at de klarer å knytte et felleskap og det er jo det samme, ikke 

sant? Som å knytte en relasjon.  

4: ja.  

I: Hvorfor tror dere egentlig at bedrifter og vil bygge relasjoner med kundene sine?  

3: utvide markedet sitt.  

I: ja, men uten å promotere spesifikke produkter. 

1: jeg kan jo.. jeg kan ikke si det på en pen måte men jeg liker at ting ikke blir trøkka opp i 

trynet mitt.  

4: ja! 

1: haha, det er veldig deilig å slippe det der konstante, det blir slengt i ansiktet ditt sånn at 

det skaper en litt mer avslappet, det skal bli litt mer avslappa og nærere forhold. 

I: ja 
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2: ja, for det jo ikke ofte folk liker det.  

3: ja, nei hvis jeg hadde fått en reklame på tv for eksempel for.. bare sånn.. for.. ja, sjokolade 

eller hva enn det er da. Så hadde jeg heller lest en artikkel om det- 

1: -fra Nidar 

3: -fra Nidar, ja som var som innholdsmarkedsføring så hadde jeg jo vært mer gira av 

artikkelen enn- 

1: det skaper et litt bedre forhold enn det derre skrik og maset  

3: ja, om noen hadde kommet på døra med en sjokolade og bare SMAK! 

1: okay, det hadde jeg kanskje likt da men,  

3: Noen er veldig sånn på masse reklamer hele tida og den derre, det er en sånn expedia 

reklame som går på nett- nei den går på tv-en, den kjører jo tre reklamer på rad 

1: trivago 

3: ja, det er trivago  

4: Åja, de har ille reklamer. Jeg synes de er så irriterende men fordi, hvis jeg leser en artikkel 

bare om sånn derre om reise og hvor enkelt det kan være og at det blir gitt i litt små teskjeer 

liksom istedenfor at de bare kommer med den derre- 

1: Det kan også skape- det kan også skape en trygghet sånn at hvis jeg hadde lest en 

artikkel hvordan jeg skulle forhindre brann i tørketrommelen min fra Siemens så hadde jeg 

heller forbundet Siemens med at de kan tinga sine, ikke sant. Så det skaper, det kan jo 

skape en trygghet også. 

I: ja, 

4: ja, det gir mer troverdighet til de… 

I: de forskjellige aktørene. De som- 

1: Ja, for det er jo en litt annen måte også få folk til å forbinde firmaer med visse ting da.  

I: ja, tror dere at dette fører til mer lojalitet, mellom målgruppen og organisasjon eller bedrift?  

3: ja. Jeg tror det kan være veldig positivt.  

1: hvis du kommer inn på riktig måte så ja. Hvis det blir sånn som det derre hvem er du som 

rama skrik på VG så tror jeg ikke- da kan det hende at folk blir sure og sånt noe men altså 

hvis.. når det blir gjort på en riktig måte så tror jeg at det går greit.  

I: mhm, og det siste spørsmålet: har dere noen andre tanker rundt Redbull eller 

innholdsmarkedsføring som dere har lyst til å dele?  

4: jeg har ingenting. 

3: ikke jeg heller. 

I: nei, 

2: nei, ikke noe jeg kommer på nå i alle fall. 

1: Nei. 



Side 86 av 120 
 

I: Okay, takk for intervjuet.  
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8.6 Vedlegg 6 – Fokusgruppe 2 (Transkripsjon) 
Transkripsjonen er gjort med tillatelse fra kandidatene. Kandidatene er anonymisert og vil istedenfor 

navn omtales som 1, 2 og 3. Intervjueren vil bli omtalt som I. Om alle kandidatene svarer likt vil de bli 

omtalt som Alle. Dersom kandidatene tar en kort pause, eller stopper midt i setningen (ca. 1-3 

sekunder) vil dette bli markert med to prikker (..). Om kandidaten tar en lengre pause, ca.3-5 

sekunder, vil det markeres med tre prikker (…). Om kandidaten tar en lang pause, ca. 5-15 sekunder 

vil dette markeres med fire prikker (….). Dersom kandidaten avbryter en annens setning, blir avbrutt 

eller avbryter sin egen setning vil dette markeres med en (-).  

I: Velkommen til fokusgruppen, takk for at dere vil delta i fokusgruppen min. Så, tema for 

masteroppgaven min er innholdsmarkesdsføring.. og her har jeg valgt å fokusere på Redbull.  

2: jah, det er jo kjent. 

I: Så da er mitt første spørsmål til dere; hva- eller kjenner dere til merket Redbull? 

Alle: ja 

2: hver dag. 

I: Ja, hva er deres tanker rundt Redbull som et merke? 

2: Det jeg liker med de er at de.. de er litt sånn extreme så de sponser ikke hvem som helst, 

de sponser bare liksom: det er det vi står for, vi står for litt sånn- 

I: -Kan du nevne noen som de sponser? 

2: eh,  

I: -eller noe de sponser? 

2: De sponser for eksempel flere skihoppere og skateboardere og liksom fokuserer generelt 

på de som driver med litt mer ekstremsport enn vanlig. Eller.. åh jeg har ikke noe spesifikt 

eksempel.  

3: Altså de har jo veldig.. fokus på at det er en energidrikk da. Man ser det jo litt på hvem det 

er de sponser og hvordan de brander seg selv.  

1: der det trengs energi på en måte.  

2: ja, de sponser liksom ikke bloggere, de går liksom for de som representerer merket bra. 

Åh, han derre som vant olympisk medalje i.. eh for USA, han… han som var sånn 17 år eller 

no- 

I: ja? 

2: han er sponsa av Redbull. 

I: okay 

2: for han er sånn helt all over the place og han er kjempeflink og sammen med hun som 

skater- eller hun som står på snowboard mens hun tweeter. Hun vant medalje hun og de 

sponser liksom henne. Litt unik, litt annerledes. 

3: Du ser det jo på hvem de på en måte retter seg mot da. Så det er jo på en måte et merke 

for unge mennesker. 

I: ja, 

3: uhm, de er vel på.. de reklamerer vel litt på uteplasser og som.. blandevann og.  
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I: Ja, 

Alle: hahaha, 

2: ja, det synes jeg egentlig er kjempekult. Det er sånne ting som appellerer til meg veldig, 

haha 

Alle: haha 

2: men ja, de husker jeg liksom. Det er liksom ikke det samme med battery eller…. 

I: ja, for de skiller seg ut fra de andre energidrikkene? 

3: ja, det er jo liksom vodka Rebull eller vodka battery  

2: også er det jo det samme med ‘det gir deg vinger’. Det er sånn, det er nesten sånn du 

føler når du drikker en hel sånn gigantisk 0,5 på jobb og begynner å.. å plapre i vei.  

I: Ja, nice. Hvilke assossiasjoner har dere med Redbull?  

3: eh, for meg så er det jo at det er en drikk for unge mennesker, ehm… i kanskje fraaa 19, 

slutten av tenårene til begynnelsen av 30 årene. Ehm, blandevann, idrett og spesifikk idrett 

som er… kul idrett, sånn som snowboarding, skating eh.. det er det jeg kom på. 

1: Jeg tenker veldig mye på sånn, ungdommer som ganske tidlig tenker at ‘Åh! Det er kult 

med energidrikk og litt sånn.. litt sånn kulhetsgreie også etter hvert mer sånn ‘okay, jeg 

trenger det fordi jeg skal gjøre ferdig oppgaven min eller sånn til døgning og sånt for 

eksempel. 

3: ja. 

I: mhm 

2: jeg drikker Redbull hver eneste dag nesten, 

I: kanskje de burde sponse deg 

Alle: haha, 

2: jeg råtner på innsiden fordi Redbull er liksom det eneste som er igjen i blodet mitt. Men, 

det er jo… jeg vet ikke, jeg klarer å komme meg igjennom trening og jobb og alt sosialt som 

skulle trenges fordi Redbull er i sekken eller ja. Og ja, som dere sier det er for ungdommer, 

det har jeg aldri tenkt på før, eller ikke sånn på ordentlig.  

I: hvorfor tror dere at dere assosierer Redbull så veldig mye med ungdommer?  

3: Det er jo.., det er jo på grunn av markedsføringstrategien deres da.  

I: ja, kan du utdype litt? 

3: Det er jo hvem de velger å sponse, sånn som det ble nevnt tidligere. Ehm, det er jo at de 

promoter jo det, altså de står jo av og til på Karl Johan og kjører disse Redbull bilene også er 

det jo veldig mange unge mennesker som de har ansatt for å promotere disse som står og 

deler ut smaksprøver og det er jo det at de er synliggjort på en del uteplasser i form av 

kjøleskap eller noe sånt noe. Også står det jo gjerne på menyen Redbull vodka eller ett eller 

annet. Ehm, de har jo også sånn flokhaften eller noe sånt fordi de satser jo veldig på det med 

at Redbull gir deg vinger. Så det at du sklir ned et hopp og liksom flyr ett eller annet. 

2: men, jeg tenker at det er fordi.. det har liksom, de er oppdatert på hva folk vil, for eksempel 

sosiale medier med Redbull eller sånn som det de drev med her i Oslo, med den der… jeg 
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var jo på det… Redbull løypa eller noe sånt hvor de lager et eget fly greie og skulle fly med 

deg liksom. Sånn, alt skulle være hjemmelaga, så hvem flyr lengst. Det er basically å hoppe 

uti vann eller med drakt eller noe sånt no. Og det var jo.. det var jo ikke for eldre mennesker. 

Det er ikke de de appellerte til. De appellerte til ungdommer som bare ja, la oss gjøre det litt 

kult. Så, ja, jeg føler ikke at.. jeg føler ikke at Redbull er noe faren min hadde drukket men,.. 

samboeren min? ja! Hver dag.  

3: Du ser det for eksempel i idrettene vi snakket om, det er jo litt sånne ungdommelige 

idretter som ungdom synes er kult. 

Alle: mhm 

3: De sponser jo ikke 

I: -hvem som helst- 

3: -curling.  

2: nei, det er liksom.. hahah 

Alle: hahaha 

2: jeg vet ikke jeg føler at Redbull- det første jeg tenker på Redbull er extreme! Og det er 

liksom det de har jobba med, at det skal være merke.. 

1: jeg tror også han ene Geosnap eller no hadde et samarbeid med Redbull i forhold til at 

han også når jo ut til mange via snapchat som er da, ungdommer ikke sant. 

3: ja, 

2: ja, det er det. De er også på snapchat og sånt og nå er det nesten alle men de har vært 

der lenge enn.. 

I: -Enn de fleste. 

2: ja, enn sånn… 

1: starta tidlig på en måte.  

I: mhm. 

3: for det er jo liksom, det jo koffeinholdige drikke og eldre drikker jo bare kaffe.. hvis de har 

lyst.  

I: Hvis de har lyst på koffein ja.  

3: mens, yngre mennesker synes kanskje ikke kaffe er så spesielt godt. Også vil de bare ha 

ett eller annet søtt- 

2: -ja, fordi du er rundt 25 når du dreper smaksløkene nok til å kunne like kaffe. 

Alle: hahah 

2: ja, men det er sant. Sånn, som med vin. Du er..eh.. 

1: -vender deg til det liksom. 

2: ja eller nei, du bokstaveligtalt dreper de smaksløkene som er barnslig da.  

I: ja? 
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2: så kaffe smaker bedre etter hvert. 

I: okay, ja- da skal jeg sende dere den første teksten dere skal få lese. så stopper jeg 

opptaket nå også tar vi- jeg, den opp igjen etter at dere har lest ferdig teksten.  

Alle: mhm, 

Alle leser den første teksten. 

I: Denne teksten her hadde hashtag entreprenørskap. Dette er jo en tekst som er funnet rett 

fra Redbull sine egne sider, 

3: mhm, 

I: og da ville jeg- lurte jeg gjerne på, altså.. hvordan var det å lese denne teksten? 

1: første jeg tenkte.. 

I: mhm? 

1: Girl crush bygger jentelag, da tenkte jeg bare egentlig sport med en gang.  

I: okay? 

1: eh, jeg tenkte okay jentelag, men eh… 

2: jeg tenkte snowboard eller ett eller annet jeg.  

1: ja, noe annet i den retningen. Men etter hvert så tok de jo inn at de er et innholdsbyrå da, 

eh… også tenkte jeg litt i forhold til de.. de sier jo at de vil lage et miljø som er utenfor de 

trygge omgivelsene og det skal ikke være skummelt å snakke om drømmer også videre. Og 

da tenker jeg jo at det sikkert er noe Redbull vil bidra til å støtte opp under da. Pushe litt 

grenser, lage rom for…ja. 

2: Ja, det var sånn… det var jenter. Jeg liker at det var liksom det som var hovedtema i det 

liksom. Litt sånn feministisk. 

I: ja, 

2: jeg likte det veldig godt.  

3: nei, hva jeg tenkte da jeg leste teksten?  

I: Mhm, eh.. eller hvordan var det å lese teksten? 

3: nei, den er jo forma som en vanlig artikkel da.  

I: mhm, 

3: så jeg skjønte vel egentlig ikke helt connectionen til Redbull spesifikt. Annet enn det- 

1: jeg måtte tenke litt på… 

2: det var derfor jeg ikke skjønte hvordan jeg skulle lese, jeg tenkte det kommer Redbull 

snart liksom. Det kan jo ikke være.. det. 

I: ja, ehm..- 

2: -jeg visste ikke at Redbull var for liksom, freelance og.. 

I: Mhm, 
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1: det er ikke det inntrykket man sitter med egentlig. Så man må tenke litt, så kan jeg koble 

det opp mot dette kanskje, men.. 

3: ja. 

I: ja, appellerte teksten til dere? Likte dere liksom tema og innholdet?  

2: ja, 

I: hvorfor? Annet enn at det var fordi det var jenter? 

2: okay, men da har jeg faktisk ikke noe grunn annet enn det. Men jeg likte også det 

budskapet med å være entreprenør og liksom freelancer og liksom starte noe eget. For jeg 

tror ikke det er- 

I: - ja, for følte du- 

2: -for jeg tror ikke det er så mye av det i Norge. Ikke helt sånn som i USA hvor det er litt, litt 

mer vanlig. 

I: mhm, 

2: så jeg likte at det liksom kan inspirere folk til å ‘okay, kanskje jeg skal åpne min egen 

bedrift. Kanskje jeg skal drive med det der. 

I: mhm, 

2: så, ja.. 

3: nei, jeg synes teksteeeen… hva jeg synes om teksten? 

I: ja, 

3: jeg synes, jeg synes den var godt skrevet.  

I: mhm, appellerte den til deg?  

3: jaah, eller jeg synes jo liksom at det blir veldig flott med det budskapet om at kvinner skal 

backe opp hverandre og.. og jobbe og at liksom alt blir så gøy da men- 

1: jeg følte ikke noe da jeg leste den på en måte men, 

3: ja, nei jeg synes jo selvfølgelig at folk skal satse på ting men, det er liksom.. jeg vet ikke 

om jeg følte at den fikk frem hvor vanskelig de kan være og hvilken motgang du faktisk 

kommer til å møte. 

2: ja, det er et lite avsnitt, eller en liten setning hvor det er ‘lange arbeidsdager’. Ja, det er 

lange arbeidsdager men det er også slitsomt på alle andre mulige måter.  

3: ja, kjempe. 

2: jeg jobber jo i en nylansert firma som er sånn, og det er driiitlange dager og det er femten 

timer liksom, hvor jeg godt kan sitte foran pc-en. 

3: mhm, 

2: ja. Ja, det er mye mer økonomisk slitsomt enn de fikk det til å være egentlig.  

3: ja, så liksom, selvfølgelig så skal jo folk starte bedrifter men, kanskje liksom… ja det er 

lange dager, men de fokuserer jo for så vidt på en måte det positive og oppfordrer til.. 
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2: ja, litt sånn- 

1: at du jobber for det og- 

2: -liksom drømmeland. Vi klarer dette her. 

Alle: haha. 

2: ikke helt sånn da men, 

I: ja. Ja, var tema relevant til noe dere personlig er opptatt av? 

2: ja. 

3: eh, neeeeei. 

1: det var… ikke noe spesielt som jeg følte at ‘åh, det her relaterer jeg meg veldig til.’ Det var 

ikke no…  

I: ja, 

1: ikke noe for min del.  

I: nei, du er ikke personlig opptatt av entreprenørskap? 

1: nei, jeg tenker det kan jo være spennende å starte noe eget, men… ja. 

I: ja,  

3: ja, nei det er jo alltids gøy å.. jeg følte ikke at jeg leste noe nytt. Ehm, det var ting jeg har 

hørt før. 

I: okay,  

1: det var sånn, en ny historie med nye folk kanskje. Men ikke noe sånn.. 

2: jeg har ikke akkurat lest så mye om det der i Norge men, ja, jeg likte det. Og ja, jeg kan 

relatere til det. Jeg støtter alt sånt freelance og entreprenørskap generelt sett 

I: mhm, 

2: også, som sagt, jeg jobber i et firma som er nylansert. Det ble lansert ifjooor og det er ikke 

noe stort selskap. Det er et lite kontorbygg og det er..ja… nei… jeg vet ikke jeg. Jeg blir litt 

rørt når folk starter sitt eget, det er liksom drømmen din og de går for det.  

I: Åjaa, så du blir.. tilfredsstilt av sånn.. 

3: ja, og jeg blir jo veldig glad av å lese sånne suksesshistorier og synes at det er 

kjempekjekt at folk tør å satse, 

I: Ja, 

3: og folk må jo gjøre det. For å skape arbeidsplasser for andre og for så vidt og å få kunne 

oppfylle sin egen drøm. Så det er jo kult, 

1: det er kult hvis man brenner for noe og liksom vil.. sånn som de da, er søstre og går inn 

for det sammen. Det er jo noe som er sånn.. 

3: ja, 

1: -hyggelig.  
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I: ja, eh. Så er det siste spørsmålet mitt, om du ikke fikk denne teksten av meg, ville du ha- 

hvis du så den for eksempel på sosiale medier, eller noen andre kanaler. Ville du ha klikket 

for å lese den? 

3: nei. 

1: nei. 

2: Ja.  

I: okay, 

Alle: haha, 

I: kan dere begrunne? 

2: ja.. ja, jeg pleier å trykke på sånne artikler. Jeg liker å lese sånt. Også, det var litt sånn.. 

girl crush bygger jentelag, det var litt sånn.. okay, hva handler dette her om? Og når du.. jeg 

vet ikke, når du går videre også- for jeg pleier å bla gjennom og se på bilder først da. 

I: ja, 

2: så så jeg den derre t-skjorta også tenkte jeg, åja, okay vi leser dette her.  

I: ja, okay- 

1: kanskje kjøpe t-skjorta. 

2: ja, jeg har litt lyst på den t-skjorta liksom. Så ja, nei jeg likte den. 

I: mhm- 

1: men, hvis jeg bare hadde sett tittelen så hadde jeg ikke klikka meg inn tror jeg. Hadde 

bare vært sånn.. det sa meg ikke så mye så… 

3: nei, hadde det vært sånn at jeg bare hadde sett tittelen så hadde jeg tenkt sånn, nei dette 

føler jeg at jeg har hørt om før. Ehm, også.. jeg ble veldig skeptisk når.. sånne typer bedrifter 

skal skrive artikler om ting for jeg vet at uansett kommer det til å være vinkla mot de. Litt 

sånn som når du går inn på KK, 

I: ja? 

3: i den… det er på en måte fake artikler som er skapt for å …egentlig bare er en reklame. 

I: ja, ja, ja. 

3: så når jeg finner ut det etter å ha lest den så blir jeg alltid sånn skuffa. For da er det bare 

sånn ‘åh! Nå har- 

I: -nå har du blitt påvirka 

3: ja, at det er jo reklame dette her men at den er utformet som en artikkel. 

I: Ville du sagt at den artikkelen du leste nå..eh, ga deg samme vibber?  

3: Ehm, nei. For nå.. nå vet jeg jo at det er Redbull som har publisert det. Så da har jeg på 

en måte gått inn med den forventningen at det er jo en reklame for Redbull. 

I: ja, 

3: så det vet jeg jo på en måte. Men, det kommer jo heller ikke sånn kjempe tydelig fram- 



Side 94 av 120 
 

1: -det samarbeidet, kommer ikke noe sånn.. 

3: -det kommer ikke sånn at.. det var en Redbull..ete… 

I: Ingenting som spesifikt sa at det var- 

1: -Redbull var i bakgrunn på en måte- 

2: -men, igjen.. extreme. det der føler jeg at applier til freelance og sånt.  

I: ja? 

2: for det er litt sånn, ja du setter-  det er vanskelig liksom. Å sette liksom ut og bare… ja. 

I: mhm, 

3: ja, 

2: jeg føler at deeet, det er flere Redbull flasker eller bokser som er med på det der. 

I: men- 

3: du ser det jo for så vidt på den artikkelen da, hva Redbull ønsker å signalisere, ikke sant? 

Og det er jo, det jo sånn som du sier at det er litt sånn kult og ungt. 

1: -de er der i tøffe tider og, 

3: ja, 

2: og satser med tider, det er akkurat det. Det føltes veldig sånn, feministisk. Selv om de ikke 

sa vi inviterer ikke gutter liksom men, det føltes feministisk og det er litt sånn.. jeg føler at det 

var ja, bra jobba Redbull! Det liker jeg.  

I: ja, 

2: det er verdt å kjøpe deg hver eneste dag.  

Alle: hahaha, 

I: så bra. Da skal jeg gi dere tekst nummer to, også starter jeg opptaket igjen etter at dere 

har lest den ferdig.  

2: ja. 

Alle leser den andre teksten. 

I: Ja, så den andre teksten dere nettopp fikk lese hadde hastaggen musikk og mote. Hvordan 

var det å lese denne teksten?  

1: jeg likte at de starta ganske tidlig med Karpe Diem.  

I: ja? 

1: Det er jo noen jeg har kjennskap til siden jeg var…ung, haha.  

Alle: hahaha 

1: ikke at jeg er så gammel nå. Nei, men noe fra sånn ungdomsskolealderen som jeg har 

hørt mye på. Eh, så da fanget jo det min interesse da. Også er det jo som de sier, litt det 

eksklusive med å lage merch og folk vil ha det. Så det er jo… etterspørsel da.  

I: mhm, 
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2: jeg er litt motsatt jeg… jeg har ikke noe connection til Karpe Diem i det hele tatt annet enn 

at jeg har møtt dem. Så jeg er bare- 

1: annet enn at du har møtt dem, haha 

2: ja, så jeg bl-, jeg bare sånn, nei.. ja okay, også ble det Tyler the creator jeg bare ja! Okay, 

han er kul, han liker jeg. Så frem til da så var jeg sånn, okay, vi får lese men det er liksom 

ikke så interessant som den forrige.  

I: ja,  

2: men det med merch, ja. Det er jo ekslusivt, det er unikt og det skal jo være.. jeg vet ikke 

jeg, føler jeeeg hadde nok falt for masse merch selv, hvis det kom ut fra riktig band og sånt. 

Så det har jeg jo gjort på konserten til Imagine Dragons. 

I: ja, 

2: eh, men… ja. Jeg tror ikke det kommer til å ta av like mye som de skrev at de tror. Fordi 

det skal jo være unikt,  

I: mhm, 

2: og det.., jeg vet ikke hvor lenge de kommer til å holde på interessene. Sånn som Karpe 

Diem kommer til å slutte å være relevante etter hvert.  

I: ja, 

2: ..sorry 

1: nei, nei.  

Alle: haha 

2: men, ja. Så jeg vet ikke.  

1: Men jeg tenker uansett sånn som de sa i teksten da. Hvis man- hvis flere og flere gjør det, 

hvis alle gjør det så er jo ikke spesielt lenger. 

3: nei, 

1: det går jo til en grense. Også er det mer sånn, okay det er ikke noe spesielt lenger.  

2: ja, fordi jeg tror det som er spesielt med akkurat den pop-up shoppen var at det var okay, 

det er noe nytt. Og Oslo er litt sånn, okay, la oss sjekke det ut da.  

1: mhm, 

2: det var jo sånn med den første donut sjappa i .. Oslo, det var jo køer hver eneste dag.  

I: mhm, 

2: men, jeg tror det fortsatt er bak. Og jeg tror at de kan switche på en smell og bare.. 

1: ja. Kom på noe annet.  

2: ja, 

1: ja,  

3: nei, jeg synes det, den var mer interessant og nyere vinkling enn den forrige artikkelen.  

I: ja,  
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3: eh, jeg synses det var litt festlig at de tok med Peder Kjøs, han psykologen.. som egentlig 

bare skriver KK og følelsliv og interiør eller noe sånt. 

I: ja, 

3: det er jo måte på hvor mye han skal mene om ting og tang, men ja. Jeg synes det var.. 

I: var den overall lett forståelig og lett å lese? 

3: ja,  

I: det var ingenting i den som du- 

1: -var mange navn som kom opp. 

2: ja, også rappere som jeg bare hoppa over. Jeg bare.. 

1: mye name dropping da, om jeg kan si det sånn. Men, da fanger de jo sikkert flere aspekter 

av mennesker. Sånn som, Karpe fanga meg men kanskje ikke deg. 

2: nei, Tyler the creator fanga meg. Men, kanskje ikke deg. 

3: ja, 

2: jeg føler at hvis de hadde kutta ut han så hadde jeg mest sansynlig ikke vært interessert i 

artikkelen i det hele tatt.  

I: ja, 

2: det høres litt… slemt ut men det var liksom.. det var mye name dropping av folk jeg ikke 

kjente. Så det var greit at det var en jeg visste om. 

3: ja, 

I: ja. Appellerte teksten til dere? Det høres ut som det var litt blandet reaksjon her.  

2: jeg vet ikke jeg. Jeg føler ikke at jeg er i merch verden med mindre det er band jeg liker.  

I: mhm 

2: og jeg gidder ikke å stå i en 45 minutters kø for å kjøpe en Karpe Diem t-skjorte men 

kjenner folk som hadde gjort det.  

1: jeg selv er heller egentlig ikke noe merch person i det hele tatt. Sånn… men, for meg så er 

det mer sånn, okay. Det er.. det er folk jeg kjenner til, som har hørt om, hørt en del på. Så 

sånn sett så er det en relasjon til meg, men merch i seg selv er ikke noe jeg… har noe 

interesse av.  

3: nei, 

2: det har jeg noe å si på. Jeg er enig for jeg hadde ikke kjøpt merch hvis jeg var ute i en 

butikk og bare ‘åh, omg, Imagine Dragons t-shirt. Den må jeg ha!’ men når jeg var på 

konserten som var litt kult og liksom.. nå er jeg på konserten, jeg kjøper den som et minne- 

I: -mhm, 

2: det er ikke, det var liksom ikke ‘jeg MÅ ha- 

1: -hvis det er i butikken så er det ikke det samme 

2: nei.  
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3: nei, 

1: hvis det er tilgjengelig 24/7 så… 

2: jeg har aldri kjøpt en Nirvana t-skjorte på Bik Bok liksom. Det… hadde jeg aldri kjøpt.  

I: mhm. Følte dere noe tilfredstillhet eller, eller noe effekt på humøret deres nå dere leste 

den? Eller var det bare sånn.. 

1: jeg ble mer interessert nå enn den forrige for min del da.  

2: ja, 

3: ja. Jeg blei- 

I: -var det nostalgi her? 

1: ja, ja det var nok det.  

3: jeg blei nok litt gladere av å lese denne, men det var jo mest fordi denne.. det er et sted 

der de viser til… han Per Erik  

I: mhm, 

3: eh, og at han liksom sånn genuint virker så sykt glad for at han har fått til dette 

samarbeidet og at det virker som om det er noe som kommer til å vokse og sånt.  

I: ja, 

1: en ildsjel liksom 

3: ja, 

I: mhm, var tema relevant til det dere personlig er opptatt av?  

3: nei, 

1: nei, liksom- 

2: kan du si spørsmålet en gang til? 

I: eh, var tema relevant til noe dere personlig er opptatt av?  

2: nei, 

1: nei. 

3: nei.  

I: mhm, så om dere hadde fått den men ikke av meg, ville dere ha klikket på den..eller.. for å 

lese den?  

2: jo, jeg hadde trykka på den på grunn av tittelen, fordi… fordi jeg er litt sånn nysgjerrigper 

uansett.  

I: mhm 

2: eh.. så clickbait funker på meg.  

Alle. Hahaha, 

2: det gjør det, eh.. 
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1: men, du er bevisst på det. 

2: ja, jeg er helt bevisst på det. At ja, det funker. Så.. jeg er jo interessert. Jeg er nysgjerrig 

og jeg.. jeg er ikke sånn som bare ‘dette her er bare clickbait så vi går videre.’ Jeg er sånn 

okay det er clickbait, la oss se om det funka, hva som.. 

1: -hva som skjuler seg der  

2: ja, hva som skjuler seg der liksom.  

I: ja, 

3: jeg trooor, det hadde vært større sannsynlighet for at jeg hadde klikka hvis det var 

Aftenposten som hadde publisert det.  

I: mhm, 

3: for da forventer jeg at det er noe litt mer saklig da. Jeg synes jo  at de har vært veldig 

flinke til å på en måte vise flere sider. De snakker jo om to forskjellige designere og den 

psykologen som jeg synes virker litt malplassert, 

I: mhm, 

3: i alle fall med tanke på at Peder Kjøs…  

Alle: haha 

3: kanskje hvis det hadde vært en annen eller noe sånt… så, ja. 

I: mhm, da-  

2: eller, jeg har noe å si- 

I: ja? 

2: hvis det var Aftenposten så hadde jeg kanskje… jeg tror ikke det... jeg tror ikke det hadde 

gjort noe forskjell å trykke på det eller ikke om det var VG, Aftenposten eller Dagbladet, 

3: ja, 

I: men, la oss si at denne…denne teksten hadde vært publisert av… altså ingenting var 

endret, tror dere at den her ville.. på en måte- fordi, jeg lurer på ser dere Redbull i denne 

teksten?  

2: nei. 

1: nei.  

3: nei.  

2: ikke i det hele tatt, 

I: utenom at dette er fra selve siden- 

1: -hvis ikke du hadde sagt det eller hvis ikke man ser logoen der oppe så er det ikke noe jeg 

forbinder med Redbull i det hele tatt.  

3: nei, 

2: ja!  
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3: altså jeg kunne sett for meg at dette var noe som kunne sett for meg at dette er noe som 

kunne ha blitt publisert i Universitas, eller.. hva heter det der u-..altså ett av disse. 

I: -ured? 

3: nei, eh.. Natt og Dag.  

I: ja! 

3: det passa fint, eller.. ja, noe sånt noe da.  

I: mhm, 

3: magasin.. 

I: det er litt nisje, 

3: ja det er litt- 

2: -jeg skjønte ikke koblinga til Redbull.. i det hele tatt.  

3: nei, 

1: nei.  

2: eh, sånn.. det forrige så var det litt sånn kanskje åja okay, det er sånn- 

I: -du klarte å henge noen knagger på- 

2: ja! Her var det kanskje- 

1: -her lurer jeg på, vil de komme inn med en Limited Edition eller er det- 

2: -JA! 

I: -bare sånn? 

2: jeg bare, hva er dette er for noe liksom?  

1: nå var det mer sånn fokus på musikk også.. ja.  

I: ja, okay. Da skal jeg- 

3: -P3 kunne jo publisert dette. På nettsida si, som en nettartikkel.  

I: ja, 

2: skal vi bare sende en melding til Redbull og bare ‘Redbull, dette her kan ikke publisere 

men, vi har noen alternativer.’ 

I: haha, ja. Da skal jeg sende dere tekst nummer tre, også får dere lese den også tar jeg og 

starter igjen etter at dere har lest den ferdig.  

Alle leser den tredje teksten.  

I: Så denne teksten hadde hashtaggen trening. Hvordan var det å lese denne teksten?  

2: oi, shit det var et vanskelig spørsmål. Nei, det var litt irriterende.. fordi jeg følte… Okay, 6.. 

hva het det?  

1: -kroppsvektøvelser for RÅ styrke.  
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2: ja, også noen øvelser var sånn.. dette her er en begynner øvelse, sånn som den der mark 

med- 

1: -markløft med strake bein, ja? 

2: Ja, det er sånn.. deeeet.. det er altfor lett. Også plutselig skal du henge i en lever og bare 

ja, er nok ikke det samme. 

1: -det kan man ikke uten trening. 

2: Jeg følte at det var litt sånn ikke ordentlig.. Flyt i det? Det var liksom.. 

1: -sammenheng. 

2: -ja, takk! Sammenheng i de for sånn som- 

1: -det var ikke noe progresjon sånn ‘starter her så kan du jobbe deg opp sånn’.  

2: ja! Også sier de liksom du skal bruke kroppsvekten, ja ja, men du kan ikke henge i en 

lever sånn der. Jeg har nettopp lest en artikkel om en jente som falt fordi hun ble pusha til å 

gjøre det så falt hun og…det er sånn.. du skal ikke starte med det.  

I: ja. 

2: så det er sånn..ja. 

1: jeg tenkter litt sånn, de sier jo på en måte øvelsen også sånn gjør du den enklere og 

vanskeligere så sånn sett så er det bra men, øvelsene.. de seks, presentert i den 

rekkefølgen er kanskje.. 

2: ja, også det der med at de ikke… du trenger ikke å bruke kroppen eller vekter til å trene 

bare kroppsvekten, ehm.. nei. Det er sånn.. du burde ikke…du kan liksom bøye deg så mye 

du vil men du får ikke noe muskler av det. Det er bare for å liksom.. når du ikke har noe å 

gjøre så kan du ta de kroppsøvelsene, men.. 

I: mhm, 

2: det er for å komme ned til ordentlige pushups. Det er en begynnerøvelse, det er ikke for å 

blir sterk.  

3: jeg er jo totalt uinteressert i trening da, så for meg så var det bare bla bla bla bla bla bla 

bla. 

I: haha, ja? 

1: nei, jeg liker jo å trene og sånt så spørs sånn.. 

2: ja! Jeg var jo kjempeglad for det! 

I: så den appellerte til dere, men ikke så veldig mye til deg? 

3: nei.  

2: men jeg likte at det var videoer i den, fordi jeg pleier ikke å lese- 

1: -gjør sånn, gjør sånn. 

2: ja, jeg pleier å se videoen også hvis jeg er, okay.. jeg er ikke- 

1: -usikker. 
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2: -ikke helt sikker på hvordan knærne skal være så leser jeg forklaringen. 

I: ja, mhm. 

1: fin sammensetning av tekst og video.  

2: ja! 

I: så følte dere noe spesielt da dere leste den? Følte du deg.. 

3: neei, jeg følte det var liksom sånn.. du vet jo at dette er på en måte.. jeg kan sikkert gjøre 

det hvis jeg hadde brukt masse tid og pusha meg sjøl. Og jeg vet at jeg.. er ikke der. Den 

eneste treningsformen jeg liker er å gå, sykle og svømme. Det liker jeg, sånn lavterskel 

greier. Dette her var sånn.. nei! 

2: når du ser den derre henge rett.. ja! Det her skal jeg prøve på! 

Alle: haha, 

2: nei, jeg ble litt irritert fordi jeg forventa litt mer. Jeg ble sånn, okay! Dette her blir liksom 

gøy også bare… jeg vet ikke jeg, det her er litt… 

1: nei, fordi jeg ble ikke irritert først sånn..  

2: hæ? 

1: jeg ble ikke irritert før du liksom nevnte det jeg tenkte litt, ja. Jeg var mer sånn, det her er.. 

halvparten øvelser jeg kunne gjort og halvparten er øvelser som jeg ikke har sjangs til å.. 

2: men, det er sånne øvelser jeg egentlig ikke har lyst til å..prøve meg på heller. Og den 

halvparten hvor liksom, du trenger ikke vekter for å bli sterk og bla bla bla bla, det er sånn 

som PT-en min hadde begynt å le av meg hvis jeg hadde sagt det til han.  

1: du trenger ikke vekter for å bli sterk. Haha, 

2: jaja, okay. Du blir ikke støl og da blir du ikke sterk. Så, ja.  

I: Så, tema var relevant til det dere var opptatt av, men ikke så veldig til deg. 

3: nei.  

I: så, om ikke jeg hadde gitt dere den teksten her nå, ville dere fortsatt ha klikket dere inn for 

å lese? 

2: absolutt! 

1: ja, 

2: jeg hadde fortsatt vært like irritert.  

3: nei.  

2: ja, men jeg hadde trykka på den fordi jeg trykker på alle sånne treningsgreier også.. 

I: ja, du sa jo selv at du klikker på alt clickbait.  

2: ja ja, men trenings er jo, det er liksom ja ja, dette her vil jeg. Jeg følger jo alt- 

I: -for å bare få med deg liksom, noe nytt og sånt?  
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3: liksom sånn.. jeg tror det hadde vært mer sannsynlig at jeg hadde lest en treningsartikkel 

hvis NRK Livsstil hadde publisert den. For da vet jeg at det er bare sånn skikkelig lavterskel 

greier.. 

1: sånn som for den generelle befolkningen som er der ute. 

3: ja ja! Alle kan gjøre det. Du.. ryggøvelser der du bare står med ryggen inntil veggen. Sånn 

kan jeg på en måte lese. 

1: så tenker du kanskje her da, det er Redbull, de er litt ekstreme og det er kanskje derfor de 

har med litt av det ekstreme. Altså, hvis du skulle tatt en kobling da, igjen jeg tenker ikke 

koblingen automatisk liksom.  

3: nei.  

I: mhm, 

2: nei, det er det samme for meg. jeg tenker ikke på Redbull da jeg så den.  

I: ja, da er vi på del 3 av fokusgruppeintervjuet hvor vi skal reflektere litt rundt det dere har 

lest og hva dere tenker om Redbull nå kontra det dere gjorde i starten. Da lurer jeg på: hvilke 

tanker var det som falt dere inn da dere leste disse tekstene? Sånn, alle tre egentlig.  

1: jeg har egentlig ingen assossiasjon til Redbull hvis ikke logoen hadde vært i venstre 

hjørne. 

I: ja? 

1: så er det ikke no som der sier ‘åh, dette her er relevant for Redbull’. For meg da. Nå tar 

ikke jeg den koblingen uten å bevisst sitte å tenke hvordan kan det her ha en sam- 

I: så du prøvde på en måte å koble litt- 

1: ja, jeg kobler selv hvis det ikke er noe som linkes automatisk, i mitt hode i hvert fall. 

I: ja. 

2: jeg tenkte at Redbull var mye mer enn jeg trodde. Jeg visste ikke at de drev med det der. 

Trening? Joda, men de andre to hadde jeg ikke peiling på at de var interessert i det.  

I: mhm. 

2: eh. Men…jeg likte at de gjorde det, selv om for eksempel andre artikkelen ikke appellerte 

til meg i det hele tatt. Så likte jeg at det er mer enn bare her er en energidrikk, drikk den. Hvis 

du skjønner? Liker at det er litt innhold på den sida der. 

I: ja, 

3: nei, jeg visste jo ikke at Redbull skrev magasin lignende artikler. 

1: ikke jeg heller, 

3: ehm, men jeg skjønner jo at de har valgt å publisere det de har publisert for det er jo.. det 

passer jo på en måte inn i Redbull universet. Det er ungt, det er nyskapende og det er 

..styrke 

1: og energi 
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3: og sånt noe, så jeg synes jo for så vidt at det er bra av Redbull å publ- skri- med disse 

artiklene at det liksom ikke er nødvendigvis vinklet inn på at åja, vi fikk det til fordi vi drakk 

masse Redbull liksom. Altså at det på en måte er mer, generelt som bare… 

2: men, jeg likte det. Fordi jeg er sånn som.. jeg kjøper ikke noen merker fordi de gjør ett 

eller annet som jeg ikke liker. Så jeg hadde mest sannsynlig boikotta dem hvis det kom noe 

rasistisk eller ett eller annet inn i de tekstene så hadde jeg nok aldri kjøpt Redbull igjen. Ehm, 

så sånn sett så er jeg egentlig litt fornøyd med tekstene. Det var ikke noe- 

1: - det var ikke noe som provoserte deg eller,  

2: nei, det var ikke sånn…. Ja, nei jeg likte at det var som sagt feministisk og de andre to 

fordi de var- 

1: - de viser jo bredden 

I: ja? Hva- 

1: -de er ikke bare på en gruppe som.. 

3: ja, det var liksom ingenting- 

2: -Redbull er for alle! 

I: ja, fordi mitt neste spørsmål var jo, hva tenkte dere om at Redbull er avsenderen av disse 

tekstene, som dere har lest? Dere har jo allerede nevnt litt ut ifra det første spørsmålet. Men, 

hvis dere har noen flere tanker rundt…? 

2: nei, ikke annet enn at jeg liker det. Men, jeg føler at så lenge det ikke er noe som..hva 

heter det… påvirker meg negativt så er jeg egentlig litt care at det er Redbull.  

Alle: mhm, 

2: Så lenge det ikke er sånn at plutselig ‘vi skal drepe alle dyr for å teste Redbull på dem’ 

eller ett eller annet så blir jeg.. så er jeg litt sånn greit. Det er ikke for meg men det er sikkert 

for noen.  

3: nei, jeg synes.. 

1: -jeg er helt nøytral 

3: ja, jeg er liksom litt javel, hvorfor har dere publisert dette? Men,  

1: det er jo litt fint å se at de har flere sider men samtidig så er ikke det noe som... jeg 

kommer ikke til gå mer og lese om det på siden dems for eksempel.  

I: nei, fordi det neste spørsmålet går jo litt inn i det dere nettopp nå nevnte. Hvorfor tror dere 

egentlig at Redbull har skrevet tekster som dette da? 

2: de prøver..nei, 

1: ja, 

3: altså jeg tror det er fordi de ønsker å bygge.. assossiasjoner til disse tingene da. Ehm, 

til…til unge gründere som vil få ideene sine ut til verden. Ehm, at folk skal trene og 

promotere en sunn livstil.. 

2: Ja, de prøver liksom å assossiere Redbull med sunn livstil, det er ikke helt… 

3: ja, det er liksom det da- 
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1: det er litt motstridene.  

3: sunnheten også er det liksom.. det skjer jo, i hvert fall i det siste så er det masse unger 

som blir syke fordi de drikker for mye koffeininnholdig drikke 

1: ja, 

3: ikke sant, 

I: ja, 

2: jeg føler… jeg føler det er litt sånn begrenset hvor mange ekstreme folk du finner liksom i 

verden. Så da prøver de å liksom.. 

1: kanskje de bare utvider målgruppen sin litt og toucher litt innom.. 

2: innom litt flere, fordiiii.. ja, jeg føler at vi er Redbull generasjonen.  

1: mhm, 

3: mhm 

2: men, jeg føler at det er så mange energidrikker ute i markedet, ja at det… 

1: de må skille seg litt ut.  

2: ja, at det er liksom, litt mer enn bare ekstremt. 

I: mhm,  

1: så går det jo igjennom identitet og, sånn.. si hvis du trener mye eller hvis du er en gründer 

ildsjel og.. at du identifiserer deg som noe som de bryr seg om da, på en måte.  

2: ja, for akkurat nå så er det nocca som er sånn eller nocco eller whatever, det er de som er 

sånn treningsenergidrikk som…gir deg diabetes men fortsatt, det er liksom.. nocca, den der 

alle- 

I: -det er den jeg viste deg. 

2: det er jo igjen fordi de sponser bloggere som trener en gang i uka. De sponser liksom 

absolutt alle som er- 

1: -som er fysisk aktive! 

2: -som er på trening liksom.  

1: og de ser på verden. 

I: ja, det er Nocco. 

1: Nocco.  

2: ja, du finner dem overalt nå. Men, de har jo tatt over litt sånn treningsenergidrikke som 

Redbull kanskje vil ha tilbake merket sitt.  

3: eller å liksom at Redbull vil vise at de.. Redbull ikke bare er for folk som skater og står på 

snowboard- 

1: -og gamer og 

3: og designer klær. 
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I: mhm, 

2: Redbull er for alle.  

3: som er unge da, 

I: ja, 

1: ja, vel og merke. 

2: ja, men ja for det var ikke noe tekst som var sånn.. det er ingenting faren min hadde vært 

interessert i- 

1: ja, sånn ‘for barnet ditt trenger Redbull’.  

2: ja ja, haha 

Alle: haha, 

1: altså Redbull for deg når barnet skal i seng.  

2: ja, altså når du drikker Redbull så kan du løpe med barna dine på leke- altså det er ingen 

av dem som er.. det er ingenting som er relevant for eldre enn 20-30 årene.  

I: mhm, dere har jo så fint besvart allerede spørsmål nummer fire. Som var hvorfor tror dere 

at Redbull velger akkurat sånne typer temaer. Fordi de har jo ikke bare trening, musikk og 

mote og entreprenørskap som temaer. De har jo også blant annet gaming og e-sport. De har 

alpint, de har snowboard de har parkour, de har- 

2: -men, det er liksom det  

1: det er vanlig Redbull assossiasjoner 

2: -assossinerer 

3: assossierer? 

2: ja, assossierer, haha 

Alle: Hahaha, 

2: det er sånn.. haha.. jeg har fornorska alle engelske ord jeg kan, så jeg bare okay, nå må 

du si det riktig, det her er viktig! Ehm…jeg rimer og greier. Eh, så jeg føler at det blir liksom.. 

I: så du assosierer det mer med- 

2: Mainly fordi jeg er…eller kanskje ikke gaming men alpin sport og sånt føler jeg er Redbull. 

Eh, du drikker ikke Nocca eller Battery der. Der er det Redbull. Men, mote og skjønnhet har 

ikke jeg tenkt på som Redbull områder.  

I: mhm,  

2: så det er jo helt innafor å utvikle litt i andre felt.  

I: ja, mhm. 

2: det er jo litt sånn ‘se hva vi kan’.  

1: mhm, 

I: ja. Når dere leste disse tekstene, endret det litt måten dere ser på avsender på nå?` 
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2: ja. 

I: i- kontra det dere tenkte først?  

2: ja- 

I: fordi, i starten så nevnte dere jo mye om sponsing og sånt.  

1: det har ikke gjort så mye drastisk med hva jeg tenker om dem sånn sett men, mer sånn at 

okay de rommer mer enn det jeg hadde tenkt. Kanskje litt mer sånn, Aha! Heller enn at det 

har endra mitt syn på dem. 

3: Altså, Redbull for meg.. nå.. altså det er jo egentlig det samme; en energidrikk retta mot 

unge mennesker. Også nevnte du jo at de også sponser e-sports og gaming- 

I: ja, 

3: -og sånt noe greier, og det er jo ikke så mange 15 åringer som driver med det. Og..det 

som er med Redbull er jo at det er jo en ren koffeinholdig drikke sånn som andre 

sportsdrikker, de har jo kanskje eh, andre ting som virker som restituerende etter trening.. 

det har jo ikke Redbull. Redbull er jo bare kaffe uten- 

2: energien er- 

3: mhm, 

I: eh, fikk dere noen nye assossiasjoner nå til Redbull?  

2: nei, 

1: ikke noe som kommer til å vare 

2: jeg føler at liksom, jeg føler at det trengs litt mer. Jeg kommer til å glemme det etter hvert.  

I: ja, 

2: altså, jeg tror ikke at det her kommer til å påvirke hvor mye jeg kjøper eller ikke kjøper av 

Redbull 

I: mhm, 

2: det her er bare, ja okay. Prøver å appellere til flere, det bryr jeg meg ikke noe om.  

I: ja. 

3: de vil jo bare tjene mer penger, altså det er jo derfor de gjør det.  

2: ja, utvider gruppen sin og. 

3: mhm, 

2: everything is business.  

I: ja, eh.. hvilke tekster var dere minst overrasket over at Redbull hadde skrevet?  

2: trening! 

3: trening.  

1: trening. 

I: okay, ja. Enstemmig, hvorfor? Fordi at det er det dere forbinder med dem? 



Side 107 av 120 
 

1: ja, altså det er der du liksom trenger den energien som de for eksempel markedsfører da. 

2: det er det jeg tenker! Jeg tenker at Redbull er jo det. 

I: ja, hvilken tekst var dere mest overrasket over at Redbull hadde skrevet? 

2: mote og musikk, eller  

1: merch. 

3: ja, merch for meg. 

I: mhm, så dere er alle enige om at det var merch da, 

2: ja, men de selger jo merch men det er sitt eget merch eller sine liksom. Jeg har ikke tenkt 

på at de er involvert med Karpe Diem merch 

1: nei, ikke i det hele tatt.  

2: og sånt pop-up stores.. det visste jeg ikke om. 

I: følte dere at tekstene dere leste var troverdige?  

2: ja. 

1: ja. 

3: ja. 

I: mhm, hvorfor det?  

1: jeg fikk ikke no… 

2: var helt ok føler jeg.  

1: ja, jeg var ikke sånn der at ‘ÅH, det her tror jeg kjempe mye på’ men, jeg var mer sånn at 

jeg skurra ikke noe i hvert fall. Jeg var bare sånn okay, dette er…det.. 

3: ja, altså jeg tror grunnen til at det for meg virker som troverdig var fordi de ikke hadde 

prøvd å trykke ned Redbull i en unaturlig sammenheng. Sånn som for eksempel det jeg 

nevnte tidligere; hvis de hadde sagt sånn ‘ja, jeg klarte også skape denne fantastiske 

gründerdrømmen fordi- 

2:-MED REDBULL! 

3: -de drakk så masse Redbull så hadde det liksom sånn.. ja, det tror jeg faktisk ikke på. 

Men, det har de liksom ikke prøvd noe på- 

I: ja, for det hadde vært litt mer synligere for dere? Som reklame. 

3: ja. 

I: mhm.  

1: det er mer sånn..formidler liksom bak da heller enn at de- 

2: jeg føler nesten at de publiserer hva som helst.  

1: ja, 

2: egentlig. Det er litt sånn, okay vi publiserer hva som helst så lenge det er clickbait da.  
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1: så din stil? 

2: ja, so me! Det er en grunn til at jeg ikke følger Redbull på Facebook, hehe. Eh, alle bare 

sitter på clickbait, neida de gjør ikke det men, jeg vet ikke jeg. Eh…. Troverdig… de var jo… 

jeg føler ikke at jeg ikke tror på noen av de men.. 

1: det er ikke sånn ‘woooh’. 

2: ja. 

I: ja. Men okay, da er vi på del fire som er tanker rundt innholdsmarkedsføring. Så først så vil 

jeg spørre dere om dere vet hva innholdsmarkedsføring er? Eller om jeg skal gi dere noen 

sånn korte trekk. 

1: du kan gjerne fortelle litt. 

3: ja, du kan jo gi din definisjon på det.  

2: ja, så vi ikke misforstår her og virker dumme på opptak. 

I: nei nei, altså. Det dere leste nå var innholdsmarkedsføringstekster…eh, 

innholdsmarkedsføring er en ny type markedsføring. Altså, den er ikke så NY da men, den 

har blomstret ganske mye i Norge, nå igjen. Eh, og det handler mer om å skape relasjoner til 

målgruppene sine enn å selge eh..altså det skal ikke være obvious på samme måte som 

dere nevnte nå under gjennomgåingen av tekstene. De i Redbull har ikke skrevet noe om 

Redbull.  

3: nei, 

I: og, i bildene så er det ikke noe som tydeligvis tyder på at dette er Redbull eller at det er 

promotering. 

2: ja! 

I: og dette er jo en typ.. ny type markedsføring. Dette er jo fordi at de vil skape 

assossiasjoner og relasjoner til sine målgrupper. Eh, og det har blitt mer og mer viktigere 

fordi.. sånn som dere nevner at det er mange.. mange typer energidrikker ute på markedet 

men, det dere… altså dere assosierte dem veldig mye med sponsing. Det er ganske 

morsomt for den forrige fokusgruppen jeg hadde assosierte ikke noe som helst med Redbull 

annet enn Redbull energidrikken.  

3: åja. 

2: ja, når jeg tenker Redbull så tenker jeg liksom alle de hjelmene med Redbull, t-skjorter og 

alle ski- 

1: på ski! 

2: ja, ski event og alle flyhoppere.. nei skydiving ja, flyhoppere faktisk haha, 

Alle: haha. 

I: ja 

2: I’m good at my wording.  

I: og de er jo.. eh, Redbull er jo faktisk en av de største mediebyråene. 

2: ja! 
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I: mhm, 

3: er de? 

I: yes, og det er derfor de er.. de er faktisk de som er best på innholdsmarkedsføring. 

3: ja, 

2: mhm 

I: så når du går inn på Redbull sin nettside, eh, så ser du masse sånne artikler. Og du ser det 

bar- og det er kategorisert under hashtagger sånn som jeg nå spesifiserte at dette var en 

hashtag med trening, dette var en hashtag med musikk og mote. Så er mitt spørsmål til dere 

da, hva tenker dere om at bedrifter og organisasjoner bruker sånn type 

innholdsmarkedsføring? Fordi, jeg kan jo også nevne at Rema1000 og VG har gjort dette. På 

VG sine sider har de pleid å publisere innholdsmarkedsføringstekster fra Rema som ikke 

handler om noen varer, det handler ikke om noe… det handler for eksempel om….hva skal 

jeg si? 

3: en lettere hverdag? 

I: ja! En lettere hverdag! Hvordan kan du spare tid i hverdagen til familien. Smart, altså 

komplett.no har hatt innholdsmarkedsføringstekster på VG de også, hvor de har skrevet om 

nettsikkerhet. Det er nødvendig at de har promotert noen.. noen produkter men, at de… er 

ute der da. 

3: mhm. 

2: ja. 

I: og hva tenker dere om at organisasjoner og bedrifter- 

2: jeeeg.. liker det.  

I: ja? 

2: Jeg føler at det var litt mer subtil..er det et ord? 

I: ja, subtilt ja. 

2: enn på VG. På VG så er det sånn åpenbart okay, det her er ikke noe de.. 

I: for.. for dette er jo- 

2: -det passer ikke inn 

I: ja, 

2: føler jeg. Når det er sånn.. sånn som Rema og Komplett. Det er de du tenkt- nevnte og det 

er de jeg tenker okay det er de som reklamerer seg mest på VG. 

I: ja, fordi at det ikke er på sin egen nettside? 

2: ja. Og jeg føler det var litt sånn…det her var litt bedre måte å..ja. 

I: fra egne kanaler 

2: og nå kommer jeg sikkert til å tenke på gründere og Face- og Redbull etter hvert men, 

bare hvis jeg ser flere sånne artikler.  

I: mhm, 
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2: eh, men jo. Jeg likte at.. jeg liker sånn type markedsføring, det gjør jeg. Det føler jeg er 

sånn, akkurat der jeg trenger det. Jeg vet ikke jeg.. liker det. Jeg liker at jeg assosierer 

merker med ting, 

I: mhm, 

2: oog, det er sikkert det merker vil at jeg skal gjøre men jeg liker det.  

I: ja 

2: jeg, har ikke noe imot at de prøver å selge. Det er sånn verden fungerer. 

I: jah. 

3: nei, jeg har ikke noe imot det. Ehm… det er jo.. det er jo greit det. Jeg er jo veldig fan av 

noe sånn content marketing.  

I: mhm, kan du nevne noe? 

3: nei, for eksempel hvis du ma- hvis du handler mat da, så pleier de jo ofte å ha oppskrifter 

som jo er greit. Eller så står det kanskje noe informasjon om kjøtt eller ting, egg og melk eller 

fisk og hvordan du kan bruke det  

I: ja ja ja, 

3: jeg synes jo at det bare 

1: herlig info på en måte. 

I: Litt sånn.. litt sånn brukerrettet da.  

3: ja! Selv om liksom det er coop da som har oppfunnet den så betyr det jo ikke at 

nødvendigvis er sant det som står der. Også- 

1:-eller at du må kjøpe eggene dine på coop.  

I: ja, 

3: det er jo sånn, hvis du ser en oppskrift hvor det står at du må ha Freia bakepulver så 

skjønner du jo at du må ikke bruke Freia bakepulver, ikke sant du kan jo.. 

2: det føler jeg er veldig irriterende markedsføring 

I: at det dyttes inn merke- 

2: ja, okay bare si bake kakao, det trenger ikke å være Freia. Jeg skjønner at det er liksom 

for at vi skal tenke på Freia alltid men, det føler jeg er litt sånn plagsomt. 

I: ja 

3: mhm 

2: når det står, hvert fall i sånne artikler og oppskrifter. 

3: ja, 

2: det liker jeg ikke.  

I: ja, føler dere at Redbull klarer å knytte en relasjon til sine målgrupper med slike tekster? 

Fordi- altså dette er jo tre tekster som jeg har gitt dere og det her har jeg bare plukket ut fra 

forskjellige typer hashtags. De har jo ekstremt mange, eh.. mye annet innhold og som kan 
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relaters til forskjellige typer da. Og… og en ting som jeg glemte…som jeg tror jeg glemte å 

nevne er jo at innholdsmarkedsføring er veldig brukerretta. Det er veldig rettet mot kunden 

og hva kunden er interessert i. eh, som forklarer litt hvorfor, ikke nødvendigvis at dere har 

ehm.. hva er det det heter? 

3: hæ? 

I: haha, at dere haaar..dere tenkte ikke på Redbull når dere leste om merch. 

2: ja, 

I: men, men.. de har skrevet om det fordi at dette er kanskje en del av deres.. en stor del av 

målgruppen deres er interessert i det.  

3: mhm. 

1: de bryr seg om oss. 

I: ja! Og det er nettopp det de prøver å gjøre da. Så føler dere liksom at Redbull kan klare å- 

eller klarer å knytte en relasjon til målgruppen.. de forskjellige målgruppene sine med sånne 

tekster? 

1: det vil de nok gjøre. Sånn, altså jeg ha- det blir jo sånn at hvis de treffer målgruppen 

skikkelig sånn her føler jeg at det er tekster som treffer oss på noen områder og kanskje ikke 

på andre.  

2: men, det blir litt for bredt etter hvert og. 

1: ja 

2: at det blir sånn- 

1: -da er det sånn, da er det for alle. 

2: -la oss nevne alle vi kan for at ungdom skal bli interessert i dette her. Det blir litt… 

1: det blir litt sånn… 

2:.. hug the world. 

I: mhm, 

2: eh, sånn som det med trening.. er jo en ting. Fordi trening føler jeg er litt.. okay, hva er det 

jeg skal frem til? 

1: haha 

2: haha, jo! Men, okay. Ehm, ja. Jeg føler at trening er jo greit. 

I: mhm? 

2: eh, den grün- nei, freelance tingen, den var jo grei. Men den merch greia var for- 

1: -far off liksom. 

2: -spesiell. Eh, jeg kan.. 

3: men vi tenker jo på den nå.  

2: ja, men skal det liksom ta- 

1: den tar nesten alt. 
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2: ja! Skal den liksom ta alle grupper, alle målgrupper som er 

1: der tenker jeg liksom okay kanskje hashtaggen der er nyttig da. At 

I: ja, hvis man søker, 

1: ja, hvis man søker liksom. Men, 

I: hvis man søker så kanskje de treffer dem. 

3: ja.  

1: men, så tenker jeg kanskje- 

I: -for akkurat nå så har jeg bare gitt dere et utvalg av tekster. Jeg har jo ikke tenkt på hva 

dere er interesserte i eller ikke.  

3: nei, 

I: mhm. 

3: altså, jeg synes jo sånn som når jeg så tekstene så synes jeg jo at de var interessante. 

Det var jo ikke noe jeg… 

1: du hadde ikke 

3: noe jeg ville brukt i faglig sammenheng. Altså, det er litt sånn intetsigende ett eller annet å 

lese på, på en måte.  

1: ja! 

2: ja. 

I: ja. 

1: tidsfordriv det der å scrolle forbi og. 

3: mhm. 

2: Jeg føler det er ingen som er super interessert i akkurat det som sto i artikkelen der. De 

var greie. De var ikke sånn ra- 

1: dette kan jeg søke på for å finne svar så går jeg inn på den for eksempel. 

2: ja. 

3: også det er jo på en måte for gen- altså de er jo for generelle til at de som for eksempel 

har lyst til å bli gründere eller starte opp med merch 

1: ja, det er mer sånn, fortelle litt sånn små historier 

3: ja. 

1: uten at det kanskje har en hensikt mot sånn- 

3: ja, bare litt sånt innblikk i livet deres. 

2: ja, det…høres litt feil…ut kanskje men jeg føler at den treninga er den eneste jeg kan se 

for meg at folk søker opp.  

1: ja 
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2: jeg kan ikke se for meg at noen søker opp mote og bare ‘JA! Girl Crush’ den..den.. la oss 

lese den. 

3: ja.  

I: mhm. 

2: jeg føler ikke at den er.. ja. Noe som.. 

I: Girl Crush var entreprenørskap. 

2: ja, jeg føler liksom at  

1: begge deler! 

2: ja, begge deler! Jeg tror ikke at man søker opp bare for å finne den artikkelen. At den blir 

nyttig for.. 

I: okay. 

1: hvis man er i en sånn derre klikke seg runde da så kankje man liksom hadde gått innom 

ganske mye.  

Alle: mhm 

1: men,  

2: men, du får ikke så mye ut av de artiklene. Jeg har ikke fått noe sånn.. 

1: du gjør jo egentlig ikke det. For jeg tror jeg- 

2: jeg får nesten ikke noe ut av noen av de.  

1: jeg hadde ikke trykket meg inn på noe selv da. Så hadde jeg ikke lest alle helt ferdig.  

2: nei. 

3: mhm. 

1: jeg hadde hoppa av ganske tidlig.  

2: jeg hadde nooook… jeg kommer ikke til å huske de artiklene om et år. 

I: nei nei,  

3: men,  

2: -det er ikke minneverdig.  

3: jeg synes jo for eksempel med den med merch artikkelen synes jeg jo var litt interessant. 

Jeg husker Karpe hadde en video på Facebook eller noe sånt hvor de snakket om merche 

sitt. Jeg synes det var interessant at de gikk.. de hadde filma ei gate i Stavanger. Så skjønte 

jeg ikke helt hvorfor de var der, også bare, åja! Selvfølgelig! Fordi designeren bor i Stavanger 

så de var sikkert der på grunn av det.  

I: mhm 

3: så det var liksom… det var jo litt kult da. Men,  

I: ja, 

3: det var vel det. 
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I: ja. For en annen ting med innholdsmarkedsføringstekster er ofte at det er veldig.. altså 

sånn som jeg nevnte. Det er brukerrettet, så her er det på en måte forventa at hvis..hvis du 

som er…altså hvis man drikker Redbull og liker denne tingen så skal man klare å kunne 

søke seg opp til det selv. For dette er på en måte, sånn som du nevnte. Det er en subtil form 

for markedsføring. Det ikke noe de skal pushe på deg.  

3: mhm, 

I: som er..det her er..sånn… 

1: interessen din fører deg dit liksom.  

I: ja. Interessen din skal føre deg inn der også skal du på en måte, i teorien knytte en 

relasjon til det merket. 

2: fordi, om noen år så føler jeg liksom at Redbull kommer til å være mye mer enn bare 

ekstremt som vi sa istad. 

I: ja? 

2: jeg tror det kommer til å være mye mer, ja ja ja! Tenker på mote, tenker på det, det. 

3: det minner om sånn household coca-cola liksom. 

2: ja, jeg kan se for meg at jeg drikker fortsatt Redbull men… 

I: ja, da lurer jeg på, hvorfor tror dere egentlig at bedrifter vil bygge relasjoner med kundene 

sine? Hvorfor er det viktig, eh viktigere for dem at- 

2: det er så mye ute i..på markedet. 

I: ja? 

2: og derfor- 

I: -Men, hvorfor vil de ikke…hvorfor vil de gjøre det uten å promotere produktene sine? 

2: fordi det er super irriterende. Jeg mener, de fleste tenker at det er irriterende å få merker 

slengt i ansiktet hele tiden.  

I: mhm. 

2: ehm 

3: jeg tror det er for å bygge en kundebase som er mer stabil og liksom..hva skal jeg si? 

Lojal. 

I: ja. 

3: til produkte- altså til varen. 

2: mhm. 

1: det er ikke bare det ene produktet de har som de markedsfører men det er merkevaren sin 

de får igjennom og da skaper den stabile.. 

3: ja, for det er liksom litt mer enn at bare ‘her har du..her har du en Redbull’ 

1: eller en iste 
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3: ja, også er det bare sånn åja, kult. Også har du glemt det. Men hvis at du på en måte 

bygger opp og begynner å kjenne deg igjen i brand-et da  

2: sånn at du alltid går for den hvis du har- 

1: -fremfor noe annet. 

2: ja! 

3: mhm. 

2: ehm, og jeg føler at det er ganske viktig som sagt nå når det er så mye forskjellig av alt.  

I: ja, 

2: sånn… med mindre.. hvis ikke jeg hadde spesiell relasjon til Redbull så hadde jeg ikke 

kjøpt den.  

I: mhm.  

2: det er jo Monster og Battery rett ved siden av og ett el- det er kjempe mange forskjellige 

valg, 

I: mhm. 

1: også tar du den. 

2: ja, så skal du satse på den. Du må jo.. ja ha relasjon for å gjøre det.  

I: ja, 

3: det er litt sånn som banker og ikke sant. De.. 

I: ja. 

3: de, der er det jo.. der er de jo på jakt etter de som vil være der lenger og ikke bare komme 

og åpne en konto bare for å lukke den etter to dager på en måte.  

I: mhm, 

3: eh, og de, de har jo veldig sånn pathos fylte reklamer, ikke sant? At Ja, vi bygger opp igjen 

og støtter masse lokale idrettslag og vi er der gjennom alle fasene i livet ditt og bla, bla, bla, 

bla, bla liksom fordi de..de vil jo at du skal ha alt der. Alle forsikringer 

I: ja,  

3: kontoer, lån eh, og sånt noe. Så.. og det tror jeg og de vinner på at folk bare blir litt sånn, 

okay, jeg har hatt det her så lenge, jeg kjenner meg sånn igjen og de støtter lokale ting som 

er fint. Jeg er jo sånn selv, ikke sant så. 

2: det blir jo sånn vanesak, rett og slett.  

3: ja. 

2: at det er liksom..vane å gå for det merket så da gjør vi det.  

I: reto- siden du tok frem retorikk, haha. Retorisk, hvor vil du sette disse tekstene? Hva vil du 

si at de spiller mer på?  

3: eh, hva de spiller på.. altså jeg tenker jo, jeg synes jo for så vidt at de fleste bestandelen 

er.. det er jo..hvertfall merch og den som går på entreprenørskap synes jeg jo var litt 
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sånn..var veldig pathos fylte da. De vekker jo den følelsen hvor du har lyst til at de skal 

lykkes, ikke sant?  

I: mhm. 

3: og at det er liksom noen som bare er.. bare.. liksom lagt hjertet sitt ned i noe og du har jo 

ikke lyst til at de skal faile. Ikke sant. 

I: ja. 

3: så du blir jo fylt med litt sånn ‘Åh, du klarer det!’ ‘Kom igjen!’ liksom. Ja. 

I: likte dere historiefortellingsartiklene bedre enn…enn.. for eksempel trening da, som var 

den eneste som ikke var ren historiebasert? 

1: jeg synes den treningsgreia for så vidt var grei, liksom hadde rekkefølgen og øvelsene 

vært noe annet men, sånt oppsett er helt fint for min del.  

2: kunne trengt litt mer.. 

I: ja. At det kanskje det var litt mer oversiktlig? 

1: ja.  

2: ja, den var litt sånn mer.. 

1: for sånn som den med merch så var det jo namedropping her og der, 

2: JA! Jeg skjønte liksom ikke helt.  

1: da må man…på en måte henge litt. Og hvis du ikke er helt inne i feltet på en måte så må 

du lliksom.. 

I: mhm 

2: jeg følte den merch var jo litt uinteressant for… akkurat fordi det var en sånn historie og 

bare ja, okay. Men, hvor er det du skal med det? Åja, okay merch er populært liksom. 

I: mhm, 

2: jeg var ikke sånn… stor fan av den.  

I: ja. Tror dere at slik type markedsføring vil føre til mer lojalitet hos målgruppen? 

2: ja. 

I: tror dere at målgruppene vil handle eller være… ha en litt mer lojal tilhørighet til merket 

som bruker innholdsmarkedsføring..riktig da?  

1: jeg tenker det kan det. Og spesielt hvis det er da sånn at dine interesser fører deg dit. Så 

går jo du selv til de sidene og involverer deg mer med avsenderen da, holdte jeg på å si. Og 

da får du i hve- jo en mer sterkere relasjon til dem. Hvor du selv aktivt søker dem. 

I: ja. 

1: og da, hvis de treffer riktig.. riktig interesser så….går det nok.  

3: mhm. 

2: mhm.  
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I: Da er vi på det siste spørsmålet, har dere noen andre tanker rundt tekstene eller Redbull 

eller innholdsmarkedsføring som dere har lyst til å dele eller snakke om?  

3: neei, jeg synes jo…jeg synes jo at de gjorde det på en fin måte. For de fikk det ikke til å 

virke så kamp-aktig.  

I: mhm 

3: eh, sånn som en annen sånn lignende greie som jeg leste i KK for ikke så lenge siden- jeg 

snakker veldig mye om KK og det er fordi jeg sitter og leser KK hele tiden. 

I: ja, haha 

2: haha, vi merker det! 

3: men, de er jo veldig stramme på sånne artikler. 

2: ja. 

3: mhm, men der er det jo og sånn..der var det en eller annen artikkel med en eller annen 

kjent dame som hadde begynt å snakke om BH-er og sånt noe og Sloggi hadde jo nylig 

lansert og det var jo en reklame for Sloggi. Og det synes jeg var litt sånn.. synes de var litt 

irriterende for de på en måte dytta det inn. Jeg ser det liksom ikke for meg at hun hadde bare 

‘Åh, Sloggi. Det er fantastisk! Jeg ringer Sloggi‘ også energien i det der skinner igjennom at 

Sloggi har betalt de for å.. 

1: for å fronte dem liksom. 

3: ja! 

2: som sagt, litt mer subtil markedsføring føler jeg funger mye bedre enn sånn kaste noe- 

1: -se på meg og produktet mitt! 

2: ja! Jeeeeeg.. er ikke fan av det. Det er jeg ikke. Jeg liker mye mer  

1: når du vet du blir påvirka. 

2: men ikke sant, jeg føler at det er fordi du føler at du selv velger å gå for det merke fordi 

noen viste deg bildet av den.  

3: det er jo litt sånn…sånn som bloggere, de blir jo sponsa hele tida. Og det er liksom sånn.. 

jeg synes det noen ganger kan være vanskelig å tro på. Ehm, sånn.. 

I: ja! For det også er en form for innholdsmarkedsføring er å gjøre det via bloggere. 

3: ja, som bare sånn ‘ja, nå har jeg brukt disse.. 

2: Haircare 

3: Haircare eller Betakaroten. 

1: og bare ‘jeg sier min egen mening’ 

3: Ja, haha. 

1: og bla bla bla. 

3: og da liksom sånn- 
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2: -men det gjør alle femti andre og. Det er ingen som er misfornøyd med Betakaroten for å 

si det sånn.  

3: også liksom bare sånn.. du blir litt sånn, ja okay greit men da velger du å… må du jo velge 

å tro på hva bloggeren sier da om du har følgt dem lenge og genuint tror på dem. 

I: så, vil du.. ville dere sagt at blogginnlegg som er innholdsmarkedsføring; vil dere si at det 

er litt.. at det er mindre troverdig? 

2: mye mindre. 

3: ja. 

2: jeg føler at de får så mye, de får betalt for det. 

3: ja.  

2: og det gjør sikkert andre sider og men jeg føler at… hva vet hun om dette her?  

3: mhm. 

2: hvordan… har hun prøvd forskjellig? Jeg føler at jeg ikke stoler på det fordi jeg vet hvem 

som er bak det. Hvis du skjønner. 

3: ja.  

I: men, dere føler…eller føler dere at dere stoler mer på Redbull i form av for eksempel det 

dere har nevnt da, at de er jo veldig på de med gaming, de er på det med ekstremsport og.. 

1: jeg føler mer det har noe å si med hvilken relasjon jeg har til den som driver med 

innholdsmarkedsføringen. Sånn hvis jeg følger eller har fulgt den bloggeren kjempe lenge og 

har relasjon til den, og hvis den da kommer ‘ja, det her har jeg prøvd’ bleke tenna, jeg bare 

okay, kanskje. At, da har jeg en relasjon allerede så det kan være en del med å styrke 

relasjonen. Men, hvis jeg ser en blogger som jeg egentlig ikke har noe spesielt forhold til eller 

er litt sånn ‘eeh’ også kommer du med noe annet så tar jo ikke jeg det positivt.  

3: ja, jeg blir og litt sånn..hvert fall… tilbake til bloggere. Jeg blir jo skeptisk når bloggere 

kommenterer nye produkter hele tida. 

I: mhm. 

3: føler jeg at det er veldig åpenbart at de gjør det fordi de vil ha penger, ikke sant. Så blir det 

sånn okay, men nå har du så mye da. Men sånn, hvis det er en blogger som en gang i blant 

nevner ett eller annet så tar du det med større tro om at okay, du har faktisk testa dette og du 

synes selv at dette genuint er et bra produkt.  

1: -nytt produkt hver uke eller hver tredje dag.  

2: jeg stoler faktisk ikke på…ingen bloggere. Om jeg skal være helt ærlig. Jeg følger en som 

jeg leser sånn her og der men, har aldri kjøpt noe hun har anbefalt rett og slett.  

3: hvem? 

2: Marthe Borge. Jeg liker henne på grunn av oppskrifter og liksom sånne ting men jeg 

hadde aldri prøvd Betakaroten eller Haircare, Nailcare, Skincare fordi hun har anbefalt det. 

Ja, jeg føler alle er sånn…det er for åpenbart. 

I: men, er hun en som faktisk skriver om det tema? Sånn, skjønnhet som tema eller er 

det..blir det…er det åpenbart fordi at hun ikke pleier å gjøre det? 
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2: hun skriver om livet sitt og sånne ting men hun skriver ikke så mye om ‘her skal jeg ha 

mote produkter’. Hun skriver ikke så mye om det.  

I: men, da er det kanskje derfor det er mer åpenbart da, hvis.. 

2: ja.  

I: ut av det blå kommer- 

2: ja, det er ikke ofte hun reklamerer for det men når hun gjør det er et så åpenbart at okey, 

det her er ikke no personlig innlegg. Det her er betalt annonnse.  

3: ja. 

2: og det… det er sånn som annonser på VG som sagt, jeg bare ignorerer de. Jeg leser ikke 

de.  

I: mhm, 

2: åja.. jeg er ikke clickbait på alt da!  

Alle: hahaha.  

2: det merker jeg nå. Men, ja.  

3: sånn som, jeg har større tro på Ida Wulff enn Martine Lunde. 

1: ja.  

3: eh. Og  

2: hvem er det? 

3: nei, hun var med i Paradise. Haha, også begynte hun å blogge etterpå. Også…også tror 

jeg heller ikke så mye på fotballfrue for eksempel og fordi det er så mye hele tiden liksom. 

I: mhm. 

3: men ja, det var jo litt… en liten avsporing da. En digresjon. 

2: nei nei. 

I: Men, da vil jeg gjerne takke dere for at dere deltok på fokusgruppeintervjuet mitt.  

2: ja! 

1: vær så god! 

2: det var gøy! 

I: Takk!  

 


