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SAMMENDRAG 

Fra våre stadig voksende teknologiske muligheter og digitale ferdigheter springer det ut et 

behov for å la kunder utføre servicetjenester på egenhånd gjennom ulike digitale løsninger. 

Skal kundene betjene seg selv, må det oppleves enklere, raskere og bedre enn å kontakte 

kundesenteret for hjelp. Er dette tilfellet i dag? I denne masteroppgaven sammenlignes hjelp 

med selvhjelp for å vurdere hvordan kundebetjening gjennom chat-samtaler og 

selvbetjeningsløsninger på nett bidrar til vellykket problemløsning. Til analysene har jeg 

hovedsakelig benyttet samtaleanalyse (CA) og retorisk strukturteori (RST) i kombinasjon med 

teori om navigasjon, multimodalitet, klarspråk og dialogisme. Ut ifra dette har jeg kommet 

fram til at når man vurderer vellykket problemløsning etter blant annet trygghet og 

gjenkjennelse, er det spesielt tre faktorer som synes å være viktige: Tilpasset informasjon, 

delaktighet og bekreftelse. Kunder søker informasjon som er spesielt relevant for deres 

konkrete situasjon, og etterspør på ulike måter tilpasset informasjon. Denne forsøker de å 

tilegne seg gjennom ulike former for delaktighet. Kommunikasjonskanalenes affordanser 

avgjør i hvilken grad og på hvilke måter kundene kan påvirke løsningen. Kunder som løser 

problemer gjennom chat deltar ved å vurdere løsningsforslag, eventuelt be om revideringer og 

til slutt akseptere et som den endelige løsningen. Kunder som navigerer på nett for å løse 

problemstillingen sin deltar ved å selv konstruere sin navigasjonssti, velge bort tilsynelatende 

irrelevant informasjon og oppsøke tilsynelatende tilpasset informasjon, for eksempel ved å 

logge inn tidlig i prosessen. Disse kan ikke be om å få informasjonen revidert etter 

situasjonelle faktorer eller sjekke forståelse. I møte med et løsningsforslag de er villige til å 

akseptere som det endelige, søker kundene bekreftelse på sin forståelse før de utfører 

handlingen som presenteres der. Chattende kunder kan gjøre dette ved å be rådgiver bekrefte 

eller korrigere dem gjennom forståelsessjekk. Navigatører som er bedt om å tenke høyt vil 

resonnere og konkludere for å gjøre informasjon om en handling som kan løse problemet. 

Den største forskjellen mellom de to kommunikasjonskanalenes funksjonalitet finnes altså i 

deres muligheter for deltakelse og tilpasning: Den spontane og kvasisynkrone samtaleformen 

som preger chat-kanalen tillater kundene å få løsningsforslag revidert og dermed bedre 

tilpasset ved å presentere innvendinger og egenskaper ved problemstillingen. Slik kan både 

rådgiver og kunde i fellesskap forhandle seg fram til en løsning som er best mulig tilpasset 

den enkelte kundes konkrete tilfelle. Selv om nettsiden som kommunikasjonskanal har visse 

muligheter for tilpasning gjennom delaktighet, stiller det svært høye krav til dens 

konstruksjon, med hensyn til kontekstbevissthet, planmessighet og overordnet struktur.  
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1 INTRODUKSJON 

Gjensidige vinner priser for sine dyktige kunderådgivere, som i samtale med kundene mestrer 

å løse problemer effektivt, og bruke en tone som oppleves både personlig og profesjonell. 

Digitalisering har skapt et mål om flere selvhjulpne kunder, som ikke behøver å kontakte 

kundesenteret for å få utført oppgavene sine. Selskapets tekstlige fremtoning på nett spiller en 

viktig rolle for å nå dette målet, og hele forsikringsbransjen jobber derfor med å komme 

nærmere kundene sine ved å bli kvitt fagbegreper og kansellistil. Likevel ringer mange 

fortsatt til kundeservice for å få utført oppgavene sine. Gjensidige investerer mye i å skolere, 

trene opp og eksaminere kunderådgiverne de ansetter til sine betjente 

kommunikasjonskanaler, mens de overordnede retningslinjene for nett-tekster som sammen 

skal bidra til en helhetlig digital kommunikasjonskanal i hovedsak tar for seg generelle 

klarspråkprinsipper som bruk av punktlister, personlige pronomen og aktiv 

setningsoppbygging. Når nett-tekstene på de ubetjente kanalene blir forfattet av ulike personer 

fra ulike avdelinger, er det ikke sikkert at dette danner et godt nok grunnlag for å danne helhet 

og koherens, selv når de ansatte er svært kompetente skribenter. Når selskapet setter seg mål 

om langt flere selvbetjente kunder, oppstår et desto større krav om å skape digitale løsninger 

som letter kommunikasjonen mellom bedrift og kunde, sparer kunden for frustrasjon, og – 

som et av hovedargumentene for klarspråk lyder – sparer bedriften for tid og penger ved at 

kunden får til å gjøre jobben selv, uten å måtte involvere en rådgiver. Om slike løsninger for 

selvhjelp skal virke i kunderådgiverens sted, er det spesielt interessant å se om de kan, og bør, 

gjøre samme jobb. 

 

1.1 PRESENTASJON AV PROSJEKTET 

Det jeg ønsker å undersøke i mitt masterprosjekt, er hvordan problemløsning i samråd med 

kunderådgiver og problemløsning i selvbetjeningsløsninger på nett skiller seg fra hverandre, 

og om vi kan lære noe av forskjellene som kan bedre selvhjelpsprosessen for kundene. Dette 

vil innebære å sammenligne to typer problemløsningsprosesser: 1) Problemløsning i chat-

samtaler med kunderådgiver på nett og 2) problemløsning gjennom ulike veiledende tekster 

som ligger tilgjengelig på nettsidene. Opprinnelig ønsket jeg å undersøke problemløsning 

over telefon, men valgte å bruke chat-samtaler fordi Gjensidige ikke gjør opptak av 

telefonsamtalene med sine kunder. Målet er at forskjeller mellom problemløsningsprosesser i 

betjente og ubetjente kanaler skal avdekke muligheter og begrensninger for veiledende 

kommunikasjon gjennom nett-tekster i ubetjente kanaler. En slik tilnærming til kundenes 
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problemløsningsprosesser hviler på en hypotese om at den betjente formen for 

problemløsning inneholder strategier og kunnskaper som kan brukes for å utbedre de 

veiledende tekstene, og øke antallet selvhjulpne og fornøyde kunder. For å vurdere dette, 

benytter jeg flere ulike teoretiske tilnærminger og metoder: For å analysere chat-samtaler 

bruker jeg samtaleanalyse for å best mulig kunne vurdere deres egenskaper som 

samtalebidrag, og forstå hvordan kunder benytter samarbeidet med rådgiverne i samtale for å 

løse problemet sitt. Tekstene analyserer jeg ved hjelp av retorisk strukturteori (RST), ettersom 

det lar meg fange opp strukturelle, funksjonelle og intensjonelle egenskaper. Jeg kombinerer 

RST med teorier innen multimodalitet for å kunne inkludere nettsidens multimodale 

egenskaper i analysene mine, og med klarspråk for å forklare hvordan tekstene bidrar til 

leseforståelse og hvordan leserne kan benytte og få bruk for dem. Navigasjon undersøkes ved 

hjelp av skjermopptak og lydopptak for å vurdere både hva informantene gjør, og hvordan de 

opplever det. For å kunne sammenligne de to svært ulike kommunikasjonsformene, legger jeg 

til grunn et overordnet dialogistisk og autopoietisk kommunikasjonsperspektiv. 

 

1.1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Jeg bruker altså Gjensidige som prøvekanin for å undersøke dette, og i løpet av litt 

etterforskning i selskapets ulike avdelinger, ble faktura og betaling av forsikringspremier 

foreslått som et godt område å undersøke her. Det avleder blant annet spørsmål om 

informasjon i fakturadokumentet, dets plassering på hjemmesidene og opprettelse av digitale 

betalingsavtaler. Jeg har formulert følgende problemstilling for dette prosjektet: Hvordan 

skiller problemløsningsprosesser i skriftlige chat-samtaler med kunderådgivere og i 

veiledende tekster på nett seg fra hverandre med hensyn til funksjon og vellykkethet? I 

tillegg til denne problemstillingen har jeg formulert tre forskningsspørsmål. Disse skal hjelpe 

meg å svare best mulig på problemstillingen ved å legge ytterligere føringer for 

framgangsmåter og mål for prosjektets analyser:  

 

1. På hvilke måter bidrar de to kommunikasjonsformene til vellykket problemløsning? 

2. Hva hindrer de to kommunikasjonsformene i å bidra til vellykket problemløsning? 

3. Hvordan kan de to kommunikasjonsformene benyttes best for problemløsning? 

 

1.1.2 Begrepsavklaring 

For å kunne besvare problemstillingen, må det være helt klart hva som skal legges i begrepene 

funksjon og vellykkethet. Dessuten skal jeg kort drøfte selvbetjening og kundebetjening. 
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1.1.2.1 Vellykkethet 

Vellykkethet henger naturligvis sammen med perspektiv. Samtidig som jeg tar utgangspunkt i 

lesernes perspektiv og deres subjektive opplevelse av vellykkethet, vil jeg også ta hensyn til 

selskapets perspektiv. I vurdering av kommunikasjon fra privatnæringen har måling av effekt 

spesiell verdi, ettersom selvbetjente kunder sparer bedriften for tid og penger. Derfor vil 

spesielt vurderingen av vellykkethet i forbindelse med navigasjon på nett regnes som en vinn-

vinn-situasjon: Fullført navigasjon med lav grad av frustrasjon og mangel på behov for å 

kontakte kundesenteret sparer bedriften for ressurser, og kundene har funnet en løsning på 

problemstillingen sin. Hvorvidt navigasjonen er vellykket, har jeg derfor vurdert i hovedsak ut 

ifra informantenes behov for å ringe kundesenteret, deres grad av trygghet, og ikke minst 

‘aha-opplevelsen’ eller eureka-øyeblikket de får i møte med et løsningsforslag. Når kunder 

intuitivt ønsker å kontakte selskapet over telefon eller chat, vil ikke disse vurdere å benytte 

nettsidene for å finne en løsning, og derfor bør det være en del av vurderingskriteriene. For å 

kunne vurdere grad av trygghet, ble informantene bedt om å vurdere på en skala fra en til seks 

hvorvidt de følte seg trygge på løsningsforslaget når de hadde avsluttet navigasjonen. Når det 

gjelder ‘aha-opplevelsen’, foreslår Topolinski og Reber (2010: 1) at den består av tre faktorer 

– positive følelser, opplevd sannhet og tro på sin egen dømmekraft – som påkalles både av 

løsningens plutselige fremtreden og den tilhørende overraskelsen ved nyvunnet flyt i 

prosessen. Med andre ord handler vellykkethet her mer om informantenes opplevelse av 

innsikt enn hva de har funnet eller hvor de har vært. Når det gjelder chat-samtalene, har 

spesielt eksplisitt uttrykt aksept av et løsningsforslag og innledning av avslutningssekvens 

blitt vektlagt som tegn på vellykket problemløsning, men også uttrykt grad av takknemlighet.  

 

1.1.2.2 Funksjon 

I funksjon legger jeg her kommunikasjonskanalenes ulike muligheter og begrensninger for 

meningsutveksling, og hvordan disse utnyttes av brukerne for å utøve problemløsning. Ved å 

kartlegge dette, kan vi si noe om kanalenes grad av egnethet og effektivitet. Mens vi etter en 

vurdering av vellykkethet kan si hvorvidt oppgaven lar seg utføre, vil en vurdering av 

funksjonalitet fortelle oss noe om hvor enkelt eller vanskelig det er for brukerne å utføre den. 

Tar brukerne av selvbetjeningsløsninger mange omveier før de når målet sitt? Må chattende 

kunder spørre mer enn én gang for å få et svar som passer situasjonen deres? 

 

1.1.2.3 Selvbetjening og kundebetjening 

Hittil er det brukt begreper som veiledende tekster, ubetjente kanaler og 
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selvbetjeningsløsninger for å omtale nettsidenes løsninger for navigasjon for selvhjelp. 

Selvbetjening kan vi si er en prosess hvor et individ, som i situasjonen har rolle som kunde, 

utfører servicetjenester på egenhånd og overfor seg selv – tjenester som gjerne kunne vært 

utført av et individ med rolle som ansatt eller serviceperson, altså kundebetjening. For 

eksempel fyller vi drivstoff på bilen på egenhånd med største selvfølge i dag, selv om dette 

for relativt kort tid siden var en servicetjeneste utført av ansatte ved bensinstasjonen. En 

annen situasjon som er i ferd med å gjøres totalt selvbetjent er varehandel, og shopping på 

nett er godt etablert. I nettbutikkene kan vi se alt på én gang, sammenligne produkter og priser 

på tvers av kjeder, betale og få produktene hjem uten å forlate sofaen. Komfort, oversikt og 

tilgjengelighet kan altså bidra til å forklare hvorfor vi i noen sammenhenger velger 

selvbetjening. En annen grunn kan være at tjenester vi utfører på egenhånd gjennom 

nettløsninger blir våre egne handlinger, og dermed foregår i vårt eget tempo, etter våre egne 

preferanser. Selvbetjeningsløsninger på nett tilbyr også muligheten for å vurdere et produkt på 

ett tidspunkt, og ta avgjørelsen på et annet. Selvbetjening er dessuten multibetjening – flere 

kunder kan utføre oppgavene sine på samme tid, og det kan derfor være tidsbesparende. Tid 

er økonomi er en metafor (jf. Lakoff & Johnson 2003) som er godt innarbeidet i mennesket på 

tvers av kulturer og diskurser: Når vi snakker om tid, bruker vi begreper vi også bruker om 

penger, som å spare tid, bruke tid eller kaste bort tid. Når vi forholder oss til tiden vår med 

slik økonomisk sans, er vi også mer positivt innstilt når vi kan økonomisere tidsforbruket vårt, 

som selvbetjening kan. Dette stiller krav til løsningene som medierer selvbetjeningen. Er ikke 

disse gode nok, er selvbetjening verken raskere eller bedre enn kundebetjening, men grunnlag 

for frustrasjon og følgelig lav kundetilfredshet. Derfor er det åpenbare argumentet at instanser 

som ønsker selvbetjeningsløsninger for å kutte ned på servicepersoner og spare penger, er helt 

avhengig av at løsningene er gode: Det er ikke nok å ha færre utgifter om kundene i 

frustrasjon tar med pengene sine til en konkurrerende bedrift. Det man derfor må spørre seg 

om her, er hvorvidt selvbetjening fortsatt kan regnes som kundebetjening, eller om man ved å 

gjøre stadig flere servicetjenester selvbetjente tar bort et element vi egentlig ønsker oss – 

nemlig servicen. For å kunne svare på dette, skal jeg i det følgende redegjøre for prosjektets 

teoretiske rammeverk og gjøre praksis ut av teori ved å se på metodikken som lar oss møte 

tekstene og tjenestene med de teoretiske brillene. Deretter vil de viktigste analysefunnene 

presenteres og diskuteres, for så å sammenligne hjelp med selvhjelp før jeg forsøker å gi svar 

på problemstillingen.  
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2 TEORI: DEN DIGITALE DIALOGEN 

‘Å få kunden over på nett’ har blitt et mantra overalt der digitaliseringen har fått skikkelig 

fotfeste. I dette ligger det en visjon om at majoriteten av kundene skal utføre serviceoppgaver 

på egenhånd gjennom ulike digitale selvbetjeningsløsninger framfor å kontakte et 

kundesenter. I en forsikringsbedrift innebærer dette at kundene skal kunne tegne forsikringer 

på samme måte som de handler klær på nett, kreve erstatning ved skade med kun noen få 

klikk, og besvare sine egne spørsmål ved å lete etter informasjon på nettsidene. Ifølge 

Statistisk sentralbyrås undersøkelse av IKT-bruk i norske husholdninger (ssb.no) i 2018, 

bruker hele 91% av kvinner og menn mellom 16 og 74 år internett til å finne informasjon om 

varer og tjenester, og 93% fra samme utvalg bruker digitale banktjenester. I samme 

undersøkelse (ssb.no) fra 2015, ser vi at mens 40% har handlet klær og sportsartikler på nett 

og 54% har kjøpt reise og innkvartering på nett, har kun 16% kjøpt finanstjenester og 

forsikring på nett. I nær framtid vil majoriteten av forsikringskunder være såkalte ‘digitalt 

innfødte’, oppvokst i takt med digitaliseringen. Disse interagerer med digitale løsninger med 

morsmålskompetanse, og krever derfor at de snakker dette språket like godt som dem selv. 

Disse kundene vil ikke fortelles hvordan tjenesten skal brukes, de vil at den skal svare til 

deres intuisjon. Når disse individene til sammen utgjør de aller fleste, er ikke ‘å få kunden på 

nett’ et problem lenger. På det tidspunktet vil utfordringen være å skape digitale løsninger 

som svarer til forventningene, som snakker dette morsmålet, og som gjør forsikringsprodukter 

like enkle som reiseprodukter. Produkter og priser er stort sett lette å kopiere fra 

konkurrerende bedrifter, så kanskje handler kampen om kundene til slutt om kvaliteten på den 

digitale kundebehandlingen. Det er med andre ord behov for å kartlegge hva den intuitive 

digitale dialogen innebærer. I dette kapittelet vil jeg undersøke hva som kjennetegner 

kommunikasjon gjennom digitale kanaler, og gjennom denne diskusjonen presentere det 

teoretiske rammeverket som ligger til grunn for prosjektet. 

 

2.1 EN TILNÆRMING TIL TEKST OG KOMMUNIKASJON PÅ NETT 

Skal selvhjelpstjenester på nett faktisk tjene kunden, må de som produserer dem vite hvordan 

denne digitale meningsskapingen foregår, og hvordan den skiller seg fra hvordan vi henter 

mening fra tekster vi holder i hånden. Og hva gjør dagens løsninger for kundeservice spesielt 

gode? Skal det produseres løsninger som føles intuitive, må man se på hva som danner 

forventningene som står bak denne tillærte intuisjonen. Når jeg nå sier tillært intuisjon, er 

dette fordi ‘digitalitet’ ikke er noen egenskap vi er født med, men en egenskap tilhørende et 
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tekstunivers vi kan ta del i eller ikke. Vokser man opp med smarttelefoner, lærer man seg å 

kommunisere med dem som man lærer seg å kommunisere med familie og venner, altså så 

tidlig at det kjennes ut som kunnskap man alltid har hatt – noe intuitivt. Er smarttelefonen noe 

man møter senere i livet, må man lære seg å kommunisere med den som man lærer seg et 

fremmedspråk, og denne læringen kan man gå inn i med entusiasme eller motvilje. Et viktig 

poeng her er at disse ‘digitalt innfødte’, som utgjør framtidens kunder, ikke nødvendigvis vil 

forholde seg til løsninger som ikke innfrir deres digitale intuisjon. Dette er et imperativ for de 

som ønsker å selge produkter og tjenester med digitale løsninger som premiss. Et annet viktig 

poeng er at dersom ‘digitalitet’ er et krav som et helt univers av tekster stiller til leseren, kan 

visse individer som konsekvens ekskluderes fra dette universet, og dermed holdes utenfor et 

enormt antall tekster de har behov for å forstå. Med andre ord, ‘vil du være med, så heng på’. 

 

2.1.1 Digitale tekster 

Slike tekstuniverser er ikke ulikt såkalte tekstkulturer, et begrep vi tar med oss for å beskrive 

den digitale dialogen. Johan L. Tønnesson (2008: 58) definerer tekstkulturer som «[...] en 

gruppe mennesker som samhandler gjennom tekster ut fra et noenlunde felles normsystem». 

Som med andre former for kultur, kan man bli født inn i dem, brått befinne seg i dem, eller 

holdes utenfor dem. Om du er på innsiden eller utsiden kan handle om alt fra sosioøkonomisk 

status til sosialt nettverk. For tekstkulturer trekkes skillet spesielt på bakgrunn av kompetanse 

om dette normsystemet menneskene samles rundt. Først og fremst må man beherske språket, 

og selv om teksten tydelig er på ditt morsmål, kan visse tegn eller ord fungere som dørvakter. 

For eksempel vil jeg uten noen medisinsk utdannelse ikke ha tilgang til store deler av 

innholdet i min egen pasientjournal, på grunn av de mange fagbegrepene som brukes til å 

beskrive ulike helseplager så presist som mulig, fra én lege til en annen.  

 

Dette med tekstkulturer et tett sammenvevd med hvordan jeg velger å definere tekstbegrepet 

her. Kjell Lars Berges (2008) definisjon har opphav i at enhver tekst er en ytring, men ikke 

alle ytringer er tekster. Skillet mellom ytring og tekst trekkes ifølge Berge der den relevante 

tekstkulturen trekker den: En ytring har status som tekst dersom deltakerne i tekstkulturen 

anerkjenner den som det (Berge 2008: 44). På denne måten blir tekst et kulturelt fenomen, 

som mening oppstått ut fra enighet mellom en gruppe individer. En annen måte å se tekster 

som et kulturelt fenomen på, er ved å dele dem inn i sjangre. Sjangre, ifølge Hellspong og 

Ledin (1997), er «[...] en socialt förankrad textsort, som har fått sitt namn av sina användare 

och som är rotad i en viss verksamhet. Den spirar upp vid en viss tidpunkt, utvecklas och 
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förändras och faller kanske så småningom ur bruk eller uppgår i en annan genre» (Hellspong 

& Ledin 1997: 24). Altså er sjangre en måte å kategorisere tekster på gjennom bruk og 

gjenbruk innenfor en type institusjon, og vi deler dem inn etter egenskaper som for eksempel 

bruksområde, tematikk, struktur og språklig form. Sjangre utgjør en stor del av 

norskopplæringen, hvor elever leser, skriver og analyserer artikler, noveller, dikt, 

reklametekster og kåserier for å lære dem å kjenne. Likevel er det fint mulig å kategorisere 

tekster utover de sjangrene man analyserer på skolen, og noen tekster kan høre hjemme i flere 

sjangre på én og samme tid. Dette er i tråd med Carolyn Millers klassiske artikkel «Genre as 

Social Action» (1984), fordi de oppstår som handlinger som gjentar seg. Begravelsestaler, 

kronikker og dikt oppstår delvis fordi situasjonen skaper en anledning og et behov for noen 

passende ord og deres respektive perspektiver1, og delvis fordi denne anledningen og dette 

behovet er skapt av tradisjonen for å holde begravelsestaler for de døde og de etterlatte, skrive 

kronikker om det vi brenner for, og dikte om det vi lider under. Derfor, når vi skriver og leser, 

forholder vi oss til disse kategoriene av gjentatt sosial handling. Menneskehjernen liker å 

forholde seg til kategorier, fordi de letter fortolkningen av nye elementer ved å hente inn 

kunnskap vi allerede kjenner om lignende ting fra våre mentale skjemaer (Alcock & Sadava 

2014: 62-3). Når vi skriver, bruker vi sjangre til å finne innhold, organisere argumenter, 

bygge opp fortellingen og konkludere, slik at vi ikke behøver å finne opp kruttet på nytt hver 

gang. Når vi leser, kan vi derfor anta at teksten er skrevet innenfor en sjanger, og leser den i 

lys av denne for å forstå innholdet bedre. Slik skapes forventninger om struktur og innhold 

som bidrar til tolkningsrammen, og dermed kan vi vite hvor essensen av meningsinnholdet 

finnes, om vi skal ta innholdet på alvor, i overført betydning eller ironisk, og hvor vi vil finne 

innhold vi leter spesielt etter. Fordi sjangre bidrar til å lette leserens forståelse, kan det være 

nyttig i dette prosjektet å drøfte noen sjangertrekk for selvbetjeningsløsninger på nett og for 

chat-samtaler mellom kunder og kunderådgivere. Jeg begynner i dette kapittelet, ved å 

undersøke hva som er annerledes med å lese på nett kontra å lese en tilsvarende type tekst på 

papir, men først skal prosjektets tekst- og kommunikasjonsteoretiske standpunkt etableres. 

 

2.1.2 Mening skapt i og mellom de kommuniserende 

Som for mye annen vitenskap er ikke målet å bli enige om én sann modell for 

kommunikasjon, men å danne et mangfoldig og solid nettverk av teorier, som hver og en 

                                                      
1 Denne anledningen for noen velvalgte ord er best kjent med begrepet ‘exigence’, på norsk gjerne oversatt til 

‘påtrengende problem’, som er en av tre deler i den retoriske situasjon, introdusert av Lloyd F. Bitzer (1966).  
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bringer med seg nye innfallsvinkler og perspektiver, og slik gjør vitenskapen så robust som 

mulig. ‘Å kommunisere’ kommer fra communicare, som fra latin kan oversettes til å gjøre 

felles – vi bringer noe indre ut i det offentlige for å dele det med andre. Skal de kunne 

omfavne det som en del av sitt indre, må det i et mellomstadium gjøres felles forståelig. Det 

er spesielt dette mellomstadiet hvor meningen blir til noe felles som har blitt forsøkt 

modellert. Kjell Lars Berge (1996) redegjør for fire slike kommunikasjonsmodeller, som hver 

er grunnet i ulike forståelser og retninger innenfor tekstvitenskapen. Her skal vi se nærmere 

på de to som i fellesskap danner det perspektivet på kommunikasjon vi forholder oss til her. 

 

I det Berge (1996) kaller sirkelmodellen gjøres budskapet felles mellom de samhandlende ved 

at de forhandler om det. Hver ytring gjør både en jobb som respons på det som kom før den, 

og skaper grensesettende kontekst for neste ytring, og dermed blir det rom for forhandling – 

en ytring kan for eksempel stille seg kritisk, utfyllende eller uforstående til den forrige. Alle 

ytringer er ifølge denne modellen et svar på en tidligere ytring, og danner kontekst for en 

påfølgende og svarende ytring. Dette er også en hjørnestein i samtaleanalytisk teori (f.eks. 

Sacks 1984, Sidnell 2010), som søker å forklare den spontane, intuitive samtalen – modell og 

metafor for dialogismen, som er sirkelmodellens teoretiske utgangspunkt. Dialogismen er en 

retning utviklet av blant andre Mikhail Bakhtin, Valentin Vološinov og Pavel Medvedev, alle 

en del av den såkalte Bakhtin-sirkelen. Grunntanken her er at mening oppstår i selve 

meningsutvekslingen, eller snarere, i rommet mellom ytringer: «In essence, meaning belongs 

to a word in its position between speakers, that is, meaning is realized only in the process of 

active, responsive understanding. Meaning is the effect of interaction between speaker and 

listener [...]» (Vološinov 1986: 102). Mening oppstår altså som resultat av forhandlingen om 

mening, som pågår så lenge det er ordskifte. Ordskifte er en sentral egenskap ved dialog, og 

dialog finnes i alle former for verbal kommunikasjon (Vološinov 1986: 95). Lange tekster 

som romaner og lærebøker kan kanskje vanskelig forestilles å inneholde spesielt mange 

ordskifter, men det gjør de. De tematiske valgene forfatterne tar, har de forestilt seg at leseren 

forventer og behøver, de påstandene de presenterer fungerer som svar på spørsmål de ser for 

seg at leseren har, de forholder seg til de innvendinger leseren kan ha, og ikke minst er de i 

konstant dialog med andre tenkere enn seg selv, som har tenkt samme tanker før dem 

(Bakhtin 1986). Dessuten er enhver leser i møte med en tekst i en prosess av aktiv, responsiv 

forståelse (Bakhtin 1986, Vološinov 1986). Når man leser (og dermed lytter), oppnår man 

forståelse ved at forfatterens påstander, spørsmål og diskusjoner møter ens forforståelse, og 

kvernes gjennom ens kritiske fortolkningsevne, hvor de kan aksepteres, motsies eller kanskje 
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ta plassen til noe man mente fra før.  

 

En annen modell jeg legger til prosjektets kommunikasjonsperspektiv er autopoiesismodellen 

(Berge 1996). Den forklares kanskje best med det Jurij Lotman (i Tønnesson 2004) kaller 

«jeg til meg-kommunikasjon», altså meningen vi gjør felles med selvet. Autopoiesis forklarer 

hvordan de abstrakte kodene for mening vi oppfatter blir kognitivt dekodet og organisert av 

språk – og omvendt. Dette foregår for eksempel gjennom skriving og lesning ved at «[t]he I-I 

system qualitatively transforms the information, and this leads to a restructuring of the ‘I’ 

itself» (Lotman i Tønnesson 2004: 70). Det oppstår altså en forhandling om mening mellom 

det kognitive og det verbale i én og samme person når vi avkoder og koder informasjon, som 

kan bekrefte eller forandre de forestillingene og kunnskapene vi tar med oss i fortolkningen. 

Tønnesson (2004) presenterer en flerstemmig autopoiesismodell, «[...] hvor 

mottakerapparatene er fylt med hermeneutisk forforståelse og fordommer som gir perseptuell 

oppsugningsevne» (Tønnesson 2004: 70). Her er altså leseren delaktig i meningsskapingen, 

uten å ha ubegrenset tolkningsrom. Forfatter og leser eksisterer som to separate systemer, som 

de også gjør i virkeligheten. Tønnesson (2004) omtaler meningsutvekslingen med metaforene 

‘stemmer’ og ‘ører’ for å beskrive hvordan tekster bærer med seg ulike spor av intensjon, 

perspektiv, kompetanse og oppfatning, som naturligvis forstås ulikt av forskjellige lesere. Når 

modellen kalles flerstemmig, er det nettopp for å understreke at det i de fleste tilfeller vil 

finnes flere kategorier av disse sporene, hvor andre perspektiver enn forfatterens eget får plass 

i teksten, for eksempel ved å inkludere sitater, parafraser, lovhenvisninger, gjenfortellinger 

eller forestillinger som ikke er forfatterens egne. Tilsvarende inkluderer modellen flere ører, 

det vil si flere ulike måter å tolke sporene av intensjon. Også forfatteren har et slikt øre i 

modellen, ettersom forfatterne er sine teksters første lesere, og i løpet av skrivingen må 

regulere stemmene sine etter hvordan den høres ut i deres egne ører, for å skape de sporene av 

intensjon som de ønsker at leserne skal følge.  

 

Altså finnes det også spor av lesernes stemmer i tekstene, i tråd med det som ble sagt om 

dialogisme, ved at forfatteren forholder seg til lesernes resepsjon av teksten. Disse sporene av 

leserstemmer danner forbilledlige måter å lese teksten på, som leserne kan følge og bruke til å 

forstå tekstens budskap og formål når forfatteren har brukt dem strategisk. Dette prinsippet 

om leseregenskaper innbakt i teksten er fremmet på ulike måter av flere 

kommunikasjonsteoretikere, blant andre Edwin Black, Wolfgang Iser, Umberto Eco og 

Mikhail Bakhtin. Eco kaller dem modellesere, et begrep som også skal brukes her, og de er 
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nettopp det de høres ut som, «[...] a model of the possible reader» (Eco 1979: 7). Denne 

modellen er ikke en person av kjøtt og blod, men en eller flere forbilledlige måter å lese en 

tekst på, som faktiske lesere kan forsøke å følge for å lese teksten på en passende måte 

(Tønnesson 2008: 110). De er derfor potensielt en strategi forfatteren kan bruke for å øke de 

faktiske lesernes forståelse av teksten. Utover at forfatteren kan konstruere dem som en 

bevisst strategi, skapes de også ved hjelp av indirekte og ubevisste spor av rettethet, for 

eksempel i stil, metaforer eller argumenter, som faktiske lesere kan kjenne seg igjen i. I 

Tønnessons avhandling (2004: 104) defineres modelleseren dessuten som det sett av 

kompetanser forfatteren enten forutsetter eller bygger opp hos leseren. I tråd med det som ble 

sagt om tekstkulturer i delkapittel 2.1.1, kan modellesere også bidra til å holde noen lesere på 

utsiden og bringe andre på innsiden ved å ta noen kunnskaper for gitt og forklare andre. Disse 

kunnskapene kan gjelde både vokabular, kunnskaper om ulike forhold i verden og sjanger. 

Derfor kan man, ved å inkludere modellesere som befinner seg utenfor forfatterens 

tekstkultur, bringe teksten utenfor tekstkulturen også. Slik blir teksten flerstemmig, og denne 

typen flerstemmighet kan man hevde gjør teksten mer hensynsfull. Tekster som tar hensyn og 

inkluderer flere ulike sett med kompetanser, setter flere lesere i stand til å forstå og bruke 

teksten. Når det gjelder feillesninger, altså direkte feilaktige tolkninger av tekstens rettethet, 

er det ikke lenger snakk om noen modelleser, men den empiriske leserens mangel på bruk av 

dem: «Den leseren som ikke kan identifisere seg med noen av [...] modelleserne, leser 

imidlertid ikke teksten på noen relevant måte – hvis denne leseren da i det hele tatt leser det 

hele før han eller hun blar eller klikker seg videre» (Tønnesson 2008: 111). I dette prosjektet 

skal jeg derfor være årvåken for mulige feillesninger, ettersom en feillesning på et nettsted 

fører leseren på helt feil spor. 

 

2.1.2.1 Samtaleteori 

Ettersom hensikten med prosjektet er å sammenligne selvbetjening over nett med 

kunderådgivning gjennom samtale, skal vi også undersøke hva som gjør samtalen mellom 

kunde og rådgiver spesiell i problemløsningsprosessen. Mot slutten av innledningen funderte 

jeg hvorvidt service vil være en nødvendig faktor som forsvinner når kundene betjener seg 

selv. Jeg skal derfor se spesielt etter elementer som gjør den dynamiske og tilnærmet 

synkrone samtalen mellom to individer spesielt godt egnet for problemløsning. Den 

dialogistiske tilnærmingen gir spesielt godt grunnlag for å sammenligne chat-samtaler og nett-

tekster, og selv om samtaleformen kan etterlignes i tekst, er det behov for et perspektiv som 

lar oss studere det unike ved samtalen, og til det har jeg valgt å benytte samtaleteori. Med 
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påvirkning fra blant annet etnometodologi, sosiologi og lingvistikk (Sidnell 2010: 7-11) har 

det innen fagområdet samtaleanalyse (CA) blitt vanlig å undersøke datamateriale for naturlige 

fenomener og framgangsmåter på en umotivert måte, adskilt fra ‘de store spørsmålene’ (Sacks 

1984: 22). CA har også lært bort et syn på kontekst som noe dynamisk, skapt underveis 

mellom deltakerne i samtalen, hvor alle ytringer forholder seg til de foregående og samtidig 

danner kontekst for den neste, som vi allerede har sett er adoptert av dialogismen. Det 

dialogismen kaller ordskifte, kalles innen CA gjerne turskifte, hvor en person avslutter sin 

taletur, og det oppstår et såkalt overgangsrelevant sted, hvor turen kan utdeles av den forrige 

taleren til en spesifikk neste, tas av en annen taler, eller den forrige taleren kan velge å ta også 

neste tur. Et prinsipp som gjør det tydelig at mening er noe de samhandlende samarbeider om, 

er tilbakemeldingssignaler. I den spontane samtalen vil deltakerne som ikke har taleturen 

typisk nikke, holde øyekontakt med taleren og bruke små ord som ‘mhm’, ‘ja’, ‘nei’, ‘åja’ 

eller ‘javel’ (Svennevig 2009: 84) der taleren legger opp til det prosodisk og strukturelt. Dette 

foregår omtrent automatisk som en del av aktiv lytting – den lyttende parten blir dermed ikke 

bare lyttende, men hevder forståelse (Svennevig 2009: 84), og bidrar slik til å konstituere 

felles forståelse. Dette får ikke den som interagerer med skriftlige tekster på skjerm gjort, ikke 

engang de som interagerer med faktiske kunderådgivere gjennom skjermen, fordi det ikke 

oppstår overgangsrelevante steder i samme grad som i samtaler, men faktiske overganger. Der 

man kan si at leserne foran skjermen tar ordet, er gjennom de interaktive mulighetene de har: 

De tar ordet ved å velge én lenke over en annen, ved å fylle inn informasjon om seg selv og 

andre aktiviteter som lar dem styre tekstens neste taletur. Vi skal se nærmere på 

samtaleanalyse i metodekapittelet og i løpet av analysene, men allerede er det en besnærende 

øvelse å trekke noen stiplede linjer mellom samtalen og teksten, som vår dialogistiske 

tilnærming til kommunikasjon til en viss grad tillater. 

 

For å oppsummere, ønsker jeg å undersøke forskningsspørsmålene med et perspektiv på 

kommunikasjon som felles forståelse etablert i samtale med teksten og i samtale med selvet. 

Vi har nettopp sett hvordan forfatterne er i dialog med den tenkte leseren mens de skriver, og 

hvordan leserne er i dialog med forfatteren gjennom aktiv, responsiv forståelse, ved å møte 

spor av forfatterintensjon med sine egne forforståelser og ved å følge modelleseren de finner. 

Leser og forfatter fører dialog gjennom teksten ved å lete etter hverandres forståelser, og slik 

blir mening noe som tilhører dem begge: «Word is a two sided act. It is determined equally by 

whose word it is and for whom it is meant» (Vološinov 1986: 86, originale uthevinger). Det er 

nå etablert et grunnleggende perspektiv på kommunikasjon som mening konstruert gjennom 
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kulturelt definerte normer for tekst, og som et punkt for forhandling mellom forfatter og leser. 

Denne forhandlingen foregår med teksten som bindeledd, hvor forfatteren på sin side forsøker 

å forutse leserens kompetanser og forforståelser, planter spor av sin intensjon og konstruerer 

forbilledlige måter å lese teksten på som leseren kan følge, mens leseren på sin side møter 

teksten med aktiv, responsiv forståelse, vurderer og fortolker innholdet ved hjelp av sine 

forforståelser og fordommer, ser etter spor av forfatterintensjon og forsøker å følge 

forbilledlige måter å lese teksten på. 

 

2.2 DIGITAL KUNDESERVICE 

Nå som tilnærmingen til tekst og kommunikasjon er etablert, skal den settes i sammenheng 

med konteksten som aktualiseres gjennom prosjektets problemstilling. Om det er en visjon at 

kundene skal bruke digitale tjenester til selvbetjening, må det vurderes hvorvidt selvbetjening 

på nett fortsatt regnes som kundeservice, og hva som gjør samhandling med nett-tekster 

annerledes enn samhandling med tekster på papir.  

 

2.2.1 Det multimodale internettet 

Så langt har jeg sagt at en tekst er en tekst når leserne som forsøker å hente mening fra den 

mener det er en tekst. Da åpnes det for et temmelig bredt tekstbegrep som inkluderer mer enn 

bare skriftspråk. Semiotikken lærer oss at tegn er meningsbærende, uavhengig av om det er 

snakk om de symbolene alfabetet består av, ikoniske gjengivelser av virkelige saker og ting, 

eller indeksikalske tegn som piler, fartsstriper eller fotspor (Svennevig 2009: 36). Med den 

digitale, nettbaserte kanalen kommer endeløse muligheter for multimodal meningsskaping. 

Modaliteter, ifølge Gunther Kress (2013: 54), er sosialt og kulturelt gitte ressurser for 

meningsskaping. Kanskje virker dette ved første øyekast som en vid definisjon, men ved hjelp 

av noen eksempler på modaliteter blir det tydelig at definisjonen må være så vid: Skriftspråk, 

illustrasjoner, linjer, rammer, animasjoner, klesplagg og stemmebruk er alle bærere av 

mening. Modaliteter er med andre ord alt som innenfor en viss kultur bidrar til å formidle 

intensjon mellom kommuniserende parter. Som drøftet under definisjonen av tekst, innebærer 

‘sosialt og kulturelt gitt’ at modaliteter får sitt meningspotensial gjennom bruk og gjenbruk 

mellom mennesker, innenfor deres kulturer, på visse, etterhvert konvensjonelle måter. Altså 

vil en gitt modalitet ha både likheter og forskjeller i meningspotensial på tvers av ulike 

kulturer. 
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Hver modalitet er sammensatt av flere ulike semiotiske ressurser. van Leeuwen (i Jewitt 

2013: 22-3) definerer dette som de handlinger, materialer og artefakter vi bruker for å nå våre 

kommunikative mål, enten skapt fysiologisk ved hjelp av vårt eget kroppslige apparat, eller 

teknologisk ved hjelp av redskaper og instrumenter. For å formidle mening, velger vi flere 

semiotiske ressurser som virker samtidig, og dette samspillet danner et multimodalt fenomen 

(O’Toole & O’Halloran i Jewitt 2013: 23). For eksempel består skriftspråk av typografiske 

egenskaper som bidrar til å formidle mening: Når jeg skriver denne oppgaven med Times 

New Roman som font, sender jeg ut helt andre signaler om mine forventninger om å bli tatt på 

alvor enn om jeg hadde skrevet den med Comic Sans. Når jeg setter et begrep i kursiv, vet du 

som leser at det introduseres et sentralt begrep som skal forklares nærmere. Hvorvidt et 

system av semiotiske ressurser danner en meningsbærende modalitet, kan vurderes ut fra tre 

kriterier, som sammenfaller med Hallidays tre metafunksjoner (Kress 2013: 59): Det må 

representere noe som foregår i verden (ideasjonell funksjon), representere sosiale relasjoner 

mellom de involverte (mellompersonlig funksjon) og representere begge disse funksjonene 

som meningsbærende, tekstuelle enheter, det vil si, være koherent både internt og med de 

forhold som omringer dem (tekstuell funksjon). 

 

En vesentlig grunn til at multimodalitet er en egenskap ved digitale tekster som er viktig å 

drøfte i denne sammenhengen, er at ulike modaliteter danner forskjellige inngangsporter til 

teksten, ifølge Jewitt (i Frønes 2017: 30). Når flere modaliteter samarbeider om å skape 

mening, danner de i fellesskap en tekst som åpner for flere typer tilnærminger og tilganger til 

innholdet. Når det er mulig å avkode innholdet på flere måter, åpner teksten for flere gyldige 

lesninger, og da blir den også tilgjengelig for flere typer lesere med ulike lesestrategier, 

leseferdigheter, forforståelser og preferanser, som vi så i avsnittet om modelleserne. Derfor er 

en viktig del av denne studien å kartlegge hvilke modaliteter som finnes i 

selvbetjeningsløsningene. 

 

2.2.2 Det interaktive internettet 

En annen egenskap ved nettbasert lesning er de multisekvensielle egenskapene og 

mulighetene for interaktivitet. Det vil si, mens vi typisk leser en tekst som befinner seg på 

papir omtrent fra start til slutt, og beveger oss mellom tekstens ulike deler ved å bla i arkene, 

vil vi lese en nettside mer fragmentert, bevege oss fram og tilbake mellom ulike nivåer i 

tekster ved å klikke på lenker, bla nedover, og i større grad lete etter, selektere, kombinere og 
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skape innhold. Hva disse forskjellene har å si for lesningen og leserens forståelse, er kunnskap 

som er vesentlig for å kunne svare på problemstillingen. 

 

Tove Stjern Frønes (2017) skrev sin doktoravhandling om navigasjon på nett og lesning av 

nett-tekster. Jeg vil adoptere hennes syn på navigasjon som en del av selve lesningen, og 

dermed inkludere aktiviteter som leder leseren fra et tekstfragment til et annet i leseprosessen. 

Hun definerer navigasjon slik: «Å navigere er å manøvrere mellom virtuelle steder for å nå et 

lesemål. Navigasjon innebærer både bevisste strategier og ubevisste prosedyrer i samarbeid 

med tekststruktur og innhold» (Frønes 2017: 59). Altså er navigasjon en prosess som 

innebærer at leseren møter teksten med et lesemål, leter etter og følger semiotiske spor av 

dette lesemålet i og mellom ulike fragmenter av teksten ved hjelp av både bevisst og ubevisst 

samhandling med tekstens innhold og komposisjon. Når vi leser på nett, er disse bevisste 

strategiene og ubevisste prosedyrene delvis de samme som de vi tar i bruk når vi leser bøker, 

papirer og pamfletter, og delvis noe annerledes. Nettlesning er noe vi «[...] så å si ‘kunne’ fra 

før; det baserer seg på ferdigheter vi allerede hadde», hevder Frønes (2017: 2). Imidlertid 

viser hun til at lesere i møte med digitale tekster må ha strategier som tillater dem å skifte 

mellom nærlesning og hurtig skumlesning, eller «reading-to-locate» (Coiro i Frønes 2017: 4). 

Selv om jeg her ser på navigasjon som en integrert del av selve lesningen, skal jeg altså ha i 

mente at de er to ulike lesestrategier men må veksle mellom i prosessen. Navigasjonen 

handler nettopp om å lese for å finne, mens nærlesningen av større fragmenter med tekst 

kanskje er mer lik den vi bruker i møte med tekster på papir. Lesere som navigerer på nett må 

altså kunne beherske å veksle mellom disse to formene for lesning. Videre i Frønes’ diskusjon 

av nett-tekstenes egenskaper introduseres vi for Leu og kollegers fem praksiser som er 

definerende for hvordan vi leser og samhandler med tekster på nett: 1) Leseren må identifisere 

viktige spørsmål å stille teksten, slik at hun møter den med et lesemål, 2) lokalisere 

informasjonen hun behøver, 3) evaluere informasjonen hun finner, 4) syntetisere og 

kombinere den informasjonen hun velger å bruke fra ulike steder, og til slutt 5) kommunisere 

informasjonen. (Leu, Kinzer, Coiro, Castek & Henry i Frønes 2017: 4). Hun henviser også til 

Afflerbach og Cho (i Frønes 2017: 4), som har utarbeidet tre punkter hvor samhandling med 

tekster på skjerm er annerledes enn med de på papir: I forbindelse med 1) konstruksjon av 

tekst i løpet av lesningen, 2) behovet for egne strategier for å håndtere informasjonsmengde, 

og 3) de kravene som stilles til lesernes selvreguleringsprosess. Som Frønes vektlegger i sin 

avhandling, krever lesning på nett at leserne håndterer store mengder informasjon på en gang, 

plukker ut det som er relevant, og forkaster det de ikke behøver i mye større grad enn om de 
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leser den typen tekster vi finner på papir. For å få til dette, må de ta i bruk strategier som lar 

dem skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og deretter flytte og regulere sin 

oppmerksomhet. Disse strategiene krever enorm kapasitet fra arbeidsminnet, og som Frønes 

(2017: 40) sier, innebærer denne leseprosessen «[...] en kontinuerlig forhandling mellom 

størrelsen på arbeidsminnet og leserens strev med å forstå teksten». For at interaktive tekster 

med mange meningsbærende elementer som kjemper om leserens oppmerksomhet skal være 

lettfattelige, må hvert av disse elementene forsøke å oppta minst mulig plass i leserens 

arbeidsminne for at leseren skal kunne bruke dem på en meningsfull og effektiv måte.  

 

Med de interaktive og multisekvensielle egenskapene som lar leseren så å si konstruere sin 

egen tekst, kommer desto større ansvar overfor leserens forståelse. Om lesere misforstår hva 

som befinner seg bak et klikk, og havner på en side som er irrelevant for deres lesemål, har 

forfatteren ledet dem feil vei. I denne oppgaven skal jeg benytte Maja Michelsens (2005) 

begrep lesevei, og se leserens reise fra lesemål til ny kunnskap eller utført handling som 

bevegelser og veivalg gjennom nettsidene. Vi har allerede tatt i bruk metaforen navigasjon, og 

vil beholde dette perspektivet på leserens reise gjennom teksten. Leseveier er, som stier og 

grusveier i landskapet, alle de mulige reisene man kan begi seg ut på, fra start til slutt. Disse 

inkluderer lenker og knapper, tekster og symboler som leder leseren fra én side til den neste. 

Analysekapittelet åpner med kart over de relevante leseveiene for leserne i denne studien. 

Som Frønes (2017: 59), skiller jeg mellom leseveier og navigasjonsstier. Der leseveier er alle 

de mulige veivalgene en leser kan ta, er navigasjonsstier faktiske leseres faktiske atferd og 

veivalg. Alle de veiledende tekstene som fører til at en leser velger én vei framfor en annen 

kan sammenlignes med modellesere i teksten, ettersom de kan brukes strategisk for å legge 

opp til én eksemplarisk naviagsjonssti. Leseveiene tilhører derfor tekstene og modelleserne, 

mens navigasjonsstiene tilhører de faktiske, empiriske leserne utenfor teksten.  

 

2.2.3 Tekststruktur og retoriske relasjoner 

Vi har nå sett at selv om lesning på nett har mye til felles med lesning på papir, krever det mer 

av leseren – flere strategier, forflytningen mellom disse, og dermed mer kognitivt arbeid. 

Frønes (2017: 31) kommer fram til at lesere som får god støtte fra tekststruktur kan frigjøre 

ressurser til navigasjon og meningskonstruksjon. Altså kan god tekststruktur være enda 

viktigere på nett enn på papir, og derfor ønsker jeg å inkludere en diskusjon rundt dette. 

Frønes (2017: 32) forklarer at lesere med dårlig bakgrunnskunnskap om temaet lærer mer fra 
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tekster med sterk indre sammenheng. Imidlertid er det også slik at lesere med god 

bakgrunnskunnskap om temaet lærer mer fra tekster med svak indre sammenheng - dette 

knytter Frønes til tomme steder i teksten – leserkompetanse forfatteren forutsetter, og dermed 

ikke bygger opp i løpet av teksten (Iser 1974), fordi de aktiverer leserens forkunnskap og 

fortolkning Frønes (2017: 32). En sterk indre sammenheng er altså ikke alltid best, men i 

denne konteksten bør det vurderes at lesere som oppsøker selvbetjeningstjenester ikke har 

spesielt god forkunnskap. Dessuten er det nyttig å påpeke at læringen ikke er det sentrale her, 

men forståelsen. Derfor tar jeg utgangspunkt i at leserne av Gjensidiges selvhjelpstekster 

behøver en sterk indre sammenheng for å kunne forstå dem godt nok til å bruke de 

multimodale selvbetjeningsløsningene. Når man forfatter tekster som skal nå ut til et bredt 

publikum, skylder man leseren å gjøre tekstene minst mulig strevsomme å forstå. Når jeg nå 

går ut fra at dette kan gjøres blant annet gjennom å skape en sterk indre sammenheng, skal 

teorier om tekststruktur også få plass i det teoretiske rammeverket. Her vektlegger jeg retorisk 

strukturteori (RST, rhetorical structure theory), som den ble utviklet av William Mann og 

Sandra Thompson og presentert i deres artikkel fra 1988. 

 

Retorisk strukturteori antar at det mellom hvert meningsbærende element i teksten oppstår 

ulike typer relasjoner, som i seg selv får meningspotensial fordi de bidrar til tekstens 

koherens. Disse relasjonene har flere egenskaper som gjør dem til gode analyseverktøy. 

Relasjonene er for det første retoriske, ettersom de defineres delvis etter forfatterens antatt 

intenderte effekt på leseren. Kommunikasjonen er derfor strategisk og potensielt effektiv. 

Altså, ved å utforske hvilke relasjoner som befinner seg mellom de ulike fragmentene av en 

tekst, spekulerer man på forfatterens intensjon med disse fragmentene, og man kan si noe om 

hva leserne skal få ut av teksten, og hvordan de skal forstå den, både i fragmenter og i sin 

helhet. Denne oppmerksomheten rettet mot intendert effekt, gjør RST til et analyseverktøy 

som belyser tekstens funksjon, både fra forfatteren og leserens ståsted. Dessuten forteller 

forfatterintensjon oss noe om tekstens modellesere og rettethet. Hvilken relasjon som binder 

sammen to fragmenter av teksten, bestemmes altså av det funksjonelle samspillet mellom 

dem. Det leder oss inn på en annen vesentlig egenskap ved disse relasjonene, nemlig 

nuklearitet (Mann & Thompson 1988: 265-6). I dette ligger det at hvert fragment av teksten 

spiller en rolle som enten sentral eller perifer i tekstens koherente meningsskaping og 

funksjon, relativ til ett eller flere andre segmenter. De perifere og sekundære segmentene, 

satellittene, er biter av tekst som støtter opp under det helhetlige budskapet ved å forholde seg 

til de sentrale og primære segmentene, kjernene. Tar man bort alle satellittene, skal kjernene 
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alene kunne formidle omtrent det samme budskapet som den fullstendige teksten (Mann & 

Thompson 1988). Satellittene er likevel ikke noe mindre viktige, ettersom de bidrar til at 

leseren bedre forstår og dermed husker innholdet i kjernene (Torvatn 2002: 276). Dette 

prinsippet om sentrale og perifere tekstsegmenter henger tett sammen med strukturteoriens 

tredje egenskap; segmentene er også hierarkisk strukturert. Ikke bare står hvert segment i 

relasjon til sitt nabosegment, men kan som en del av en klynge segmenter stå i relasjon til en 

annen klynge. For eksempel relaterer overskrifter eller bilder seg gjerne til en mye større del 

av teksten enn kun den nærmeste setningen, og vil derfor bli satellitt på et høyt nivå. En siste, 

viktig egenskap ved relasjonene som avdekkes gjennom retorisk strukturanalyse er 

relasjonelle proposisjoner. Disse er uuttalt men implisert meningsinnhold som befinner seg 

mellom segmenter eller forløp av segmenter (Mann, Matthiessen & Thompson 1989: 10), og 

som lar oss trekke konklusjoner om forbindelsen mellom dem. Disse bidrar dermed også til 

analytikerens vurdering av tekstens retoriske strukturer, og knytter teorien til leseforståelse. 

Om dette impliserte meningsinnholdet som binder to deler av teksten sammen blir uklart 

(eller usynlig), forsvinner koherensen, og det blir vanskelig å trekke mening også ut av 

delene. Derfor er det sånn at relasjoner som er vanskelige å bestemme i analysen, er et funn i 

seg selv: «En tekst som vanskelig lar analytikeren bedømme RST-strukturen, er vanskelig 

tilgjengelig for leseren» (Torvatn 2002: 300). Dette har dannet grunnlaget for 

relasjonsvalgene jeg har tatt i min analyse. 

 

Christian Matthiesens (f.eks. 1989) bidrag til videreutviklingen av RST har særlig hatt med 

systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL) å gjøre, spesielt ved å knytte tekstenes retoriske 

strukturer blant annet knyttes opp mot Hallidays tre metafunksjoner (1998b): den ideasjonelle, 

den mellompersonlige og den tekstuelle. Det vil si at enhver ytring i større eller mindre grad 

sier noe om et forhold i verden (ideasjonelt), representerer noe relasjonelt mellom de 

samhandlende (mellompersonlig), og dessuten presenterer begge disse funksjonene som 

meningsbærende, tekstuelle enheter, det vil si koherent internt, og med de forhold som 

omringer dem (tekstuelt). Også Ewa Bergh Nestlog (2012) knytter analysene sine til 

Hallidays metafunksjoner. Hun sammenligner den ideasjonelle og mellompersonlige 

metafunksjonen med Mann og Thompsons (1988: 256-257) skille mellom tematiske og 

presentasjonelle relasjoner. Presentasjonelle relasjoner påvirker leseren til handling, mens 

tematiske relasjoner lar leseren gjenkjenne segmentene som presentasjoner av emneinnhold 

(Nestlog 2012: 79). Dette skillet mellom det mellompersonlige og det ideasjonelle, selv om 

alle metafunksjonene virker i alle ytringer (Nestlog 2012: 79), er spesielt spennende i denne 
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sammenhengen; det kan hende at en mellompersonlig og dermed relasjonell tilnærming er 

mer effektiv i en rådgivende sammenheng. 

 

2.2.4 Klarspråk i digitale tjenester 

Skal selvbetjening være en reell mulighet for kunder, må løsningene som formidler den gi 

informasjon på en måte som setter leseren i stand til å bruke dem. Derfor preges prosjektets 

teoretiske rammeverk av et overordnet klarspråk-perspektiv, hvor forståelse og funksjon står 

sammen som mål for kommunikasjonen. Klarspråk utgjør både en holdning til tekst og en 

verktøykasse bestående av prinsipper og råd for å skape lettfattelig formidling, hvor den 

tekstlige formen er av en slik karakter at den fungerer som et vindu til budskapet. Klarspråk 

har fått flere ulike definisjoner. Nord, Nyström Höög og Tønnesson (2015) skriver at det kan 

betegnes som «[...] en strävan efter ett klart och begripligt myndighetsspråk, i akt och mening 

att underlätta kommunikationen framför allt mellan medborgare och myndigheter». Gjennom 

egne hjemmesider tilbyr Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) ulike 

nettressurser som skal gjøre kunnskaper om klarspråk tilgjengelig for alle. Der vises det til en 

internasjonal definisjon: «Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og 

visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan 

bruke den» (Klarspråk.no). Med andre ord handler det om en tilnærming til kommunikasjon 

hvor budskapet skal skinne klart gjennom tekstens utforming, og retter seg spesielt mot 

leserens bruk av teksten. I den siste definisjonen ser vi også at visuell utforming er inkludert, 

som tekstbegrepet også er definert til å romme – modaliteter som illustrasjoner, rammer og 

plassering er også meningsbærende, og kan derfor formidles både klart og uklart. I kapittel 

2.1.1 så vi hvordan lesere kan være på innsiden eller utsiden av ulike tekstkulturer. Klarspråk 

handler i stor grad om å fjerne egenskaper ved tekster som gjør at de tilhører en annen 

tekstkultur enn de en tiltenkt leser tar del i. En tekst som holder leseren på avstand med 

sjargong, fagbegreper, lovtekster eller fremmedord vil ikke sette leseren i stand til å bruke 

informasjonen den presenterer, og har dermed ikke livets rett som tekst, men kun som ytring 

fra den uforstående leserens perspektiv. Når man diskuterer klarspråk, er det viktig å presisere 

at form og innhold er to sider av én og samme sak: Formen utgjør ikke bare en åpen eller 

lukket dør til innholdet, men er et av mange mulige uttrykk for innholdet. Hvordan vi velger å 

uttrykke et budskap er ikke tilfeldig, men representerer et perspektiv på verden påvirket av 

våre hittil oppsamlede erfaringer, fordommer og inntrykk, kontinuerlig regulert eller bekreftet 

av språk og kognisjon, som beskrevet i avsnittet om autopoiesis. Som vi ser i den første 
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definisjonen over, har klarspråk typisk vært rettet mot offentlig forvaltning. Jeg ser likevel 

ingen grunn til at det ikke skal være like viktig for mindre og større private bedrifter. For 

uredelige aktører i forsikringsbransjen er det fullt mulig å skjule dårlig dekningsgrad eller 

ugunstige vilkår bak en vegg av juridiske paragrafer, tvetydige formuleringer eller 

fagsjargong. Om tekstene gjør det uklart hvorvidt en kunde i en viss situasjon har krav på 

erstatning eller ikke, kan denne kunden gå glipp av rettighetene sine. Klarspråk hindrer 

forfattere i å skjule innhold bak form, og styrker dermed lesernes rettigheter og handlekraft. 

Selv for aktører som ikke har noe å skjule, kan uklare formuleringer få det til å se ut som de 

skjuler noe, og dermed svekke leserens tillit til bedriften. Derfor er det viktig å påpeke at 

private bedrifter også har noe å vinne på å bry seg om klarspråk, i den forstand at tekster som 

gjør budskapet begripelig også formidler åpenhet, og forespeiler et fortrolig og balansert 

forhold mellom bedrift og kunde. Dessuten vil klarspråklige tekster sette kunder i stand til å 

utføre serviceoppgaver på egenhånd. Forsikringsprodukter har ingen åpenbar verdi eller nytte 

for kundene om det ikke virker som at de med selvfølge vil få den sikkerheten de betaler for å 

ha. I kjernen av klarspråk finner man leseren, for som Anne Kjærgaard påpeker, kan man 

sannsynligvis alltid begrunne uklart språk med at forfatteren ikke har tatt tilstrekkelig hensyn 

til leserens perspektiv (Kjærgaard 2015: 23). Både Kjærgaard (2015) og Wengelin (2015) har 

undersøkt i hvilken grad typiske prinsipper og regler for klarspråk har effekt. Spesielt 

Wengelin (2015: 15) påpeker at det ikke er nok å rette på overflatespråklige egenskaper, men 

at det er nødvendig å gjøre forandringer på et dypere, strukturelt nivå. Derfor opplever jeg at 

retorisk strukturteori og klarspråk kan utfylle hverandre godt som deler av analysemodellen 

min, som vi skal se nærmere på i metodekapittelet.  

 

2.2.5 Chat som kommunikasjonskanal 

Grønning (2018: 101) definerer chat som en nettbasert, synkron inntastet samtale med punkt-

til-punkt-kommunikasjon mellom brukere som benytter samme system. Chat-kanalens 

historie er kort, men som med andre digitale løsninger, i stadig og hurtig endring. De første 

formene for chat foregikk gjerne i chatrom, med flere aktive deltakere på en og samme tid, 

hvor både tone og tematikk var hverdagslig. Ut ifra dette sprang private chatrom, hvor 

samtalepartnerne var på tomannshånd. Vi finner begge disse variantene i dag, men oppsøker 

sjelden programvarer eller nettsteder der chat er fremste eller eneste funksjon. Snarere ser vi 

at chat eksisterer som en slags tilleggsfunksjon på ulike former for nettsider, sosiale medier 

og programvarer, og de fleste opererer med sin egen løsning med et eget navn. Facebooks 
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chat-løsning, Messenger, er en egen applikasjon dersom man bruker den på smarttelefon, og 

om man bruker den i nettleser på datamaskin, finner man den via flere ulike snarveier. Stadig 

flere private og statlige instanser benytter en type chat-løsning på nettsidene sine, og dermed 

er ikke chat kun en kanal for private samtaler, men også for institusjonelle samtaler. 

 

2.2.5.1 Institusjonelle samtaler 

Heritage og Clayman (2013: 34) definerer tre grunnleggende egenskaper ved institusjonell 

samtale: 1) Deltakerne vil normalt ha spesifikke målorienteringer som er knyttet til deres 

institusjonsrelevante identitet, 2) interaksjonen innebærer begrensninger på hva som er 

akseptable bidrag til samhandlingen og 3) interaksjonen assosieres med inferensielle 

rammeverk og prosedyrer som er unike for den konkrete institusjonelle konteksten. Det vil si 

at deltakerne forholder seg til sin egen og hverandres institusjonelle rolle og orienterer seg 

mot deres tilhørende mål, at samtalebidragene må forholde seg til dette, og at de ulike typene 

institusjonelle samtaler danner egne mønstre, i tråd med det som tidligere ble drøftet om 

sjangre. Et viktig mål med analysen av chat-samtalene i denne undersøkelsen vil derfor være 

å formulere hva disse rollene, målene, begrensningene og rammeverkene er i dette tilfellet, 

der kunder og rådgivere knyttet til én konkret bedrift møtes i chatrom for å løse et konkret 

problem.  

 

2.2.5.2 Egenskaper ved chat 

Et av prosjektets mål er å vurdere chat-kanalens muligheter og begrensninger, så vi skal se 

nærmere på noe av det som allerede er sagt om dens egenskaper. Svennevig (2009: 150) 

illustrerer skjematisk hvordan ulike medier varierer i rammebetingelser for kommunikasjon. 

La oss benytte tabellen til å sammenligne chat, telefon og nettside: 

 

 

RAMMEBETINGELSER telefon chat nettside 

Kan deltakerne se hverandre? nei nei nei 

Kan deltakerne høre hverandre? ja nei nei 

Er språkbruken spontan? ja ja nei 

Er signalene flyktige? ja nei nei 

Kan deltakerne veksle på å føre ordet? ja ja nei 

Er det en privat senderinstans? ja ja nei/ja 

Er adressaten individuell? ja ja nei/ja 
Figur 1: rammebetingelser for telefon, chat og nettside som kommunikasjonskanal. Etter Svennevig 2009: 150.  g 
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Når chat-samtaler utgjør eneste representant for kundebetjening her, er det viktig at jeg tar 

hensyn til hvilke forskjeller det er mellom chat og telefon som kommunikasjonskanaler, og tar 

hensyn til dette i vurderingen av kundebetjent problemløsning. Her skiller chat-kanalen seg 

fra telefon-kanalen seg på to punkter: Hvorvidt deltakerne kan høre hverandre, og hvorvidt 

signalene er flyktige. Altså kan vi trekke hovedskillet ved skriftlighet. Chattens skriftlighet gir 

den både fordeler og ulemper. Grønning (2010: 177) trekker fram ‘the quietness of instant 

messaging’, som innebærer en av fordelene ved mediets skriftlige karakter: I chat-samtaler 

har man mulighet til å holde en samtale uten at man behøver å lage en lyd. Dette egner seg 

godt for den som sitter i åpent kontorlandskap eller av andre grunner føler seg hindret i å prate 

høyt. Dette muliggjør også multitasking, slik at rådgivere kan føre flere chat-samtaler på én 

og samme tid. Dessuten gir skriftlighet deltakerne mulighet til å dele lenker med hverandre, 

noe som vil bidra til å øke kvaliteten på den virtuelle veiledningen (Grønning 2010: 181). 

Meredith (2014: 237) identifiserer to egenskaper som preger chat-kanalen i spesielt stor grad: 

For det første er oppholdet mellom turer, den særegne muligheten for overlapp og rom for 

multitasking egenskaper ved chat-samtaler som påpeker det veldig skriftlige ved dem. Fordi 

turene er skriftlig mediert, er de vedvarende og lydløse, slik at deltakerne kan ‘prate i munnen 

på hverandre’ uten at det blir problematisk. De kan også gjøre andre ting mens de bidrar til 

samtalen, noe som for eksempel tillater kunder å kontakte kundeservice mens de er på jobb 

eller skole, og dessuten tillater kunderådgiverne å samtale med flere kunder samtidig. For det 

andre er separasjonen av meldingsproduksjon og meldingsdeling fremtredende på flere måter, 

spesielt ved at de samtalende ikke har mulighet til å monitorere den andres turproduksjon. I 

muntlig samtale er produksjonen og formidlingen en og samme prosess, og ingenting som er 

sagt kan gjøres usagt (selv om det er rom for å korrigere det senere). Når turene produseres 

skriftlig og deretter sendes, derimot, har de samtalende anledning til å korrigere eller slette 

det de har skrevet før det deles med samtalepartneren. Denne siste egenskapen kaller 

Meredith (2013: 202) en ‘key affordance’, fordi «[...] unlike in spoken interaction, online 

interlocutors are unaccountable for some interactional matters». Selv om Grønning (2018: 

101) forholder seg til chat-samtalen som synkron meningsutveksling, er dette en av grunnene 

til at Meredith (2014: 14) kaller den kvasisynkron: Når meldingene ikke produseres og sendes 

samtidig, som i muntlig samtale, men alle bidrag utgjør potensielt komplette taleturer, kan 

deltakerne verken monitorere eller gi umiddelbare tilbakemeldinger på hverandres taleturer i 

løpet av produksjonen. Dette hindrer også de samtalende i å utøve aktiv lytting (Meredith 

2014: 24), noe som potensielt kan være en utfordring for rådgivende samtaler. 
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3 METODE OG MATERIALE 

I dette kapittelet forklarer jeg hvordan teorien brukes i praksis ved å beskrive datamaterialet 

og det metodologiske rammeverket. Selv om jeg nå i teorikapittelet har forsøkt å bygge bro 

mellom chat-samtaler og nett-tekster, påkaller sammenligningsaspektet ved dette prosjektet 

både et stort datamateriale og svært sammensatt metodikk. Hvordan dette påvirker 

undersøkelsene på godt og vondt vil jeg drøfte nærmere mot slutten av kapittelet. Til felles for 

de ulike framgangsmåtene som presenteres i dette kapittelet er selve lesemålet jeg har definert 

som analysenes utgangspunkt – en problemstilling mange kunder opplever i forbindelse med 

betaling av forsikringspremier, og tar med seg både til chat-samtaler og 

selvbetjeningsløsninger. Dette har jeg definert som følger:  

 
«Jeg har nylig blitt kunde hos Gjensidige etter å ha kjøpt reiseforsikring og innboforsikring på nett. Etter at jeg 

bestilte forsikringene, opprettet jeg AvtaleGiro på nettsidene deres for å betale premien med månedlige, 

automatiske trekk. Etter en kort stund fikk jeg en giro i posten fra Gjensidige, som ber meg betale hele 

årspremien. Hvorfor mottar jeg giroen? Har jeg ikke klart å opprette AvtaleGiro? Må jeg betale giroen, eller 

trekkes neste betaling automatisk som først avtalt?» 

 

Dette lesemålet er altså startpunktet for alle analysene, både kartlegging av leseveier, 

tekstanalyse, navigasjonsanalyse og chat-samtaler. Jeg vil dermed referere til denne gjennom 

hele denne oppgaven. At betaling av forsikringer skulle være tema for prosjektet ble avgjort i 

samarbeid med flere av Gjensidiges avdelinger for nettbasert kommunikasjon, da det utgjør 

en stor andel av de innkommende chat- og telefonsamtalene. Av de mange ulike 

problemstillingene som oppstår rundt betaling av forsikringspremier, er dette en av de som 

rammer de aller fleste, og skaper stor frustrasjon og forvirring. Giroen som omtales her, 

finnes i kapittel 8 som vedlegg A30. Før jeg går nærmere på de konkrete metodene og 

datamaterialet, skal vi se på den situasjonelle og kulturelle konteksten som ligger til grunn for 

alle data og deres påfølgende analyser. 

 

3.1 KONTEKSTEN 

Å analysere kommunikasjon, enten det er snakk om navigasjon, samtaler, illustrasjoner eller 

skriftspråk, krever å se den i lys av konteksten. Konteksten, ifølge Svennevig (2009: 143), er 

sammenhengen eller omgivelsene en ytring inngår i, som utgjør relevant bakgrunn for å 

kunne produsere eller forstå den. Kontekst eksisterer altså kun som omgivelser for en ytring, 

og til gjengjeld er ytringen kun meningsfull i sin kontekst, og tekst og kontekst er derfor 

gjensidig forutsettende (Svennevig 2009: 144). Ettersom konteksten bidrar til ytringens 

meningsinnhold, er det også opp til partene som produserer og fortolker ytringene å avgjøre 
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hvilken kontekst ytringen skal tolkes i. Dermed, for å kunne ta noe for gitt og samtidig bidra 

til intersubjektivitet mellom de interagerende, må disse legge samme kontekstuelle 

rammeverk til grunn. Her skal jeg gå nærmere inn på de ulike situasjonelle og kulturelle 

trekkene som både forfatter og leser kan regne som relevante i meningsskapingen tilknyttet 

lesemålet introdusert innledningsvis. 

 

3.1.1 Situasjonskontekst 

«Situasjonskonteksten utgjøres i korthet av et sett med deltakere som er engasjert i en 

kommunikativ oppgave i visse fysiske omgivelser gjennom et visst medium», sier Svennevig 

(2009: 147, originale uthevinger), og dreier seg altså om de umiddelbare omgivelsene rundt 

den konkrete situasjonen – lesemålet. 

 

3.1.1.1 Deltakerne – forsikringsselskapet og forsikringskundene  

Deltakerne vi har å forholde oss til her er altså selskapet som ønsker at kundene betaler 

forsikringene sine uten opphold, og kundene som ønsker å få betalt forsikringene sine på 

glattest mulig vis. Gjensidige Forsikring ASA er et av Nordens største forsikringsselskap, 

med både landbruk-, næringsliv- og privatkunder i sju land. Konteksten rundt lesemålet 

omfatter privatkunder i Norge, som har kjøpt forsikringsprodukter for alt fra hund til hus. 

Forsikringsprodukter eies av de aller fleste over 20 år, og deltakergruppen ‘norske 

forsikringskunder’ er både enorm og kompleks. Ulike faktorer gjør dessuten 

forsikringsprodukter mer spesielle enn flybilletter og klesartikler, og derfor mer utfordrende å 

behandle på nett for mange: For det første får man ikke noe håndfast produkt i posten, men et 

forsikringsbevis på papir, og det kan kanskje minne mer om å kjøpe en tjeneste enn et 

produkt. For det andre er dette produkter man kjøper i tilfelle noe skulle skje, og appellerer 

derfor mer til den som av natur er føre var enn den som har vanskelig for å se inn i framtiden. 

Til sist, og kanskje viktigst av alt, må hvert produkt tilpasses etter risiko, og den årlige 

premien, eller prisen, må utregnes for hver enkelt kunde. Forsikringer har derfor vært en type 

produkt mange har foretrukket å forhandle med et annet menneske om. Likevel, med det 

stadig voksende ønsket om ‘å få kunden over på nett’, motiverer selskapene nettsalg med 

tiltak som 10% rabatt for netthandlende kunder. Som en del av det digitale skiftet med den 

selvhjulpne kunden, er det også dukket opp et ønske om at flere benytter seg av automatiske 

betalingsløsninger som AvtaleGiro.  
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3.1.1.2 Oppgaven – AvtaleGiro og betaling av forsikringspremie 

Når man kjøper et forsikringsprodukt hos Gjensidige, produseres automatisk en giro på hele 

årsbeløpet. Om selskapet rekker å sende ut denne før AvtaleGiro blir opprettet, får kunden 

altså både aktiv AvtaleGiro med månedlige trekk, og giroen med betalingsfrist. I chat-

samtalene og de 30 tekstene som blir mer eller mindre relevante gjennom leseveikartet, 

beskrives ulike forhold rundt bruken av AvtaleGiro som leserne kan velge å forholde seg til 

når de presenteres for problemstillingen. Med AvtaleGiro inngår kunde og bedrift en 

betalingsavtale i samarbeid med kundens nettbank, hvor alt kunden skylder bedriften trekkes 

automatisk fra konto på en avtalt trekkdato. Normalt opprettes dette gjennom kundens private 

nettbank, men ettersom alle nettbanker har ulike løsninger for dette, og forsikringsselskapet 

ikke kan hjelpe kundene sine gjennom denne prosessen, har Gjensidige en egen løsning for å 

opprette AvtaleGiro gjennom deres nettsider, med kortere behandlingstid før trekkene starter. 

Avtalen kan administreres av kundene i deres nettbank – den kan for eksempel stoppes om det 

dukker opp uforutsette kostnader en måned, og startes igjen slik at man heller betaler for to 

måneder ved neste trekk. Dersom dette gjøres for ofte, og beløpet overgår den avtalte 

beløpsgrensen, altså den summen avtalen tillater bedriften å trekke fra kundens konto, vil ikke 

trekket gjennomføres. Trekk som ikke gjennomføres etter avtalen blir sendt som giro i posten 

til kunden. Om denne giroen ikke betales, stoppes avtalen, slik at ingen flere trekk skjer 

automatisk. Er det innbetalt for lite en måned, vil restbeløpet fordeles på de resterende 

trekkene i løpet av forsikringsperioden, den perioden som strekker seg mellom datoene en 

forsikringsavtale er gyldig. Automatiske, månedlige trekk gjennom AvtaleGiro vil fordeles fra 

9 til 12 ganger i løpet av denne perioden, avhengig av når på året forsikringen ble tegnet.  

 

3.1.1.3 Omgivelser og medium - problemløsning på nett  

Både Gjensidiges telefonnummer, chat-tjeneste og nettbaserte selvbetjeningsløsninger 

befinner seg på nettstedet ‘http://www.gjensidige.no’. Derfor henger disse tre variantene av 

problemløsning tett sammen, ettersom kunder som ønsker å ta en av dem i bruk stort sett 

kommer til samme sted for å starte prosessen. Når kunden møter kundebetjening med sin 

problemstilling, enten ved å ringe eller starte en chat-samtale, vil kunderådgiveren på den 

andre siden av kanalen typisk bruke personinformasjon til å finne svar på spørsmålene, da 

denne informasjonen gjør samtalepartnere til kunder ved å knytte dem til deres kundeforhold 

med Gjensidige. Kunderådgiveren vil dermed besvare spørsmålene konkret og direkte 

gjennom kommunikasjonskanalen, eller styre kunden til riktig aktivitet eller informasjon på 

nettsidene. Når kunden møter nettsidene med disse spørsmålene, starter 
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selvbetjeningsprosessen. Kunder som har vært i kontakt med kunderådgiver først, har fått 

veiledning og blitt introdusert for begreper som befinner seg i Gjensidiges vokabular. 

Kundene som ikke har vært i kontakt med kunderådgiver først, må forholde seg til de 

begrepene de selv kjenner og opplever som relevante og lete etter disse på nettsidene for å 

finne spor etter de løsningene de behøver. Disse løsningene kan være ulike konstellasjoner av 

1) skriftspråklige tekster med informasjon om et produkt, en tjeneste, handling eller situasjon, 

2) interaktive skjemaer som skal fylles ut, 3) tabeller som viser til priser eller egenskaper på 

en oversiktlig måte, 4) menyer som tillater navigasjon mellom landingssider eller avsnitt, 5) 

mikrotekster som refererer til handling, som knapper, telefonnumre, piler og lignende, 6) 

lenker, 7) illustrasjoner og bilder, 8) symboler og ikoner, og 9) rammer. Disse organiseres på 

ulike måter og i ulike kombinasjoner slik at de til sammen danner navigasjonsaktiviteter som 

leder leseren nærmere en løsning på sin problemstilling. Dette foregår enten ved å lete etter, 

finne og bruke informasjon, eller ved å gi informasjon. Leseren kan gi fra seg informasjon 

ved å fylle ut et skjema og bruke informasjon ved å velge én lenke foran en annen. Lenker, 

symboler og ikoner, illustrasjoner og bilder, rammer og mikrotekster lar leserne finne den 

informasjonen som er mest relevant. Større skriftspråklige tekster og tabeller lar dem lete etter 

den spesifikke informasjonen de trenger når de opplever det som relevant på grunn av den 

tekstuelle konteksten som bragte dem dit. Som diskutert, er disse komponentene i en 

selvbetjeningstjeneste sammensatt av modaliteter, og danner et multimodalt bilde hvor alle 

samarbeider om den felles meningen. Derfor er ikke en komponent viktigere enn en annen, 

men de kan i ulike sammenhenger spille ulike roller, og dermed ha ulik verdi i 

meningspotensialet de skaper sammen.  

 

3.1.2 Kulturkontekst 

Ifølge Svennevig (2009: 150) utgjør kulturkonteksten de kjennetegnene ved en kommunikativ 

hendelse som lar oss kjenne den igjen som en type hendelse ut fra dens kulturelle mønstre. I 

kapittel 2.1.1 drøftet jeg hvordan tekster kan være kulturelle fenomener, i den forstand at de 

tar del i tekstkulturer, anerkjennes av disse som meningsbærende, og danner sjangre gjennom 

bruk og gjenbruk. På samme måte som den umiddelbare situasjonen teksten virker i setter 

grenser for tolkningsrommet, bidrar også tekstens kulturelle plassering til å lette 

fortolkningen. Når kommunikasjonen er blitt kulturell utover kun situasjonell, er det fordi den 

bærer med seg elementer av noe konvensjonelt, altså noe som brukes og gjenbrukes i en slik 

grad at produksjonen av ytringer påvirkes av det. Kommunikasjon som tilhører en institusjon 

er spesielt utsatt for konvensjonalisering, ettersom disse ikke bare orienterer seg mot et eller 
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flere konkrete mål, men gjerne springer ut av målet, og finner sitt opphav der. Dette kaller 

Svennevig (2009) kommunikative aktivitetstyper: «Kommunikative aktivitetstyper er 

konvensjonaliserte, det vil si at de løser kommunikative oppgaver som er tilbakevendende i 

kulturen, og at det dermed har blitt dannet mer eller mindre standardiserte handlingsmønstre 

knyttet til dem» (Svennevig 2009: 151). Slike tilbakevendende kommunikative aktivitetstyper 

legger Miller (1984) til grunn for å vurdere hvorvidt noe tilhører en retorisk sjanger. Sjangre 

skaper forventninger til både innhold, struktur og språkdrakt, og om digitale løsninger både 

konstituerer og konstitueres av visse sjangertrekk, bidrar det til å øke leserens forståelse i 

møte med dem. Derfor skal jeg diskutere kort hvilke kulturelle trekk som preger de to ulike 

problemløsningsprosessene. 

 

3.1.2.1 Digital rådgivning som konvensjonalisert aktivitetstype 

I introduksjonen drøftet jeg hvordan selvbetjening har blitt vanligere og tar kundebetjeningens 

plass på stadig flere områder. Overgangen har vært gradvis og relativt myk, og forekomsten 

kan sies å ha vokst relativt i takt med befolkningens digitale ferdigheter. Et annet spørsmål er 

om de stadig økende ferdighetene faktisk skaper etterspørsel og behov for selvbetjening. 

Dessuten kan man si at de digitale ferdighetene gjerne utvikler seg mest der de benyttes mest, 

som kanskje helst gjelder sosiale medier, nettaviser, e-posttjenester og varierende typer 

arbeidsverktøy. Disse har fått en betydelig plass i det moderne norske samfunnet – i dag 

finnes det knapt en nordmann som ikke interagerer med en eller annen digital tjeneste i løpet 

av dagen. ‘Digitalitet’ har kanskje blitt mer enn en egenskap ved tekstene vi omgir oss med, 

det kan ha blitt en egenskap ved oss, og et premiss vi aksepterer ved de fleste nye fenomener 

som omgir oss. Likevel må man ta i betraktning at det er ikke forsikringsselskapets nettsider 

vi øver opp våre digitale ferdigheter på, og derfor kan vi ikke gå ut fra at vi samhandler med 

disse sidene med like god flyt og forståelse som vi gjør med for eksempel sosiale medier. 

Visse prinsipper, som scrolling og klikking, kan man imidlertid ta for gitt som tilnærmet 

universal digital atferd i dag. Felles for både selvbetjening og kundebetjening er selve 

problemsituasjonen, hvor den kommunikative aktiviteten innebærer å oppsøke hjelp. Den 

aktivitetstypen dette tar del i kan man kanskje kalle rådgivning eller konsultasjon, spesielt 

innenfor chat- og telefonsamtaler, og deltakerrollene innebærer enten å søke hjelp eller å tilby 

hjelp. De fleste samtaler har ifølge Heritage og Clayman (2010: 40) flere faser av aktivitet 

som oppstår uavhengig av det konkrete innholdet, og disse fasene utgjør i fellesskap 

samtalenes overordnede struktur. Slike overordnede strukturer ser ut til å gå igjen blant 

samtaler som hører til samme institusjonelle rammeverk, og bidrar til å gi samtaler deres 
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institusjonelle karakter gjennom repetitiv bruk. Samtaler av samme institusjon følger dermed 

omtrent det samme mønsteret. Å søke og tilby hjelp er, som andre sosiale handlinger, altså 

sosialt etablert og dessuten objekter for interaksjonell forhandling (Firth, Emmison & Baker 

2005: 2). Situasjonens problemstilling vil skape et felles mål med samtalen og tildele 

samtalepartnerne institusjonelle roller, og på denne måten bidrar både situasjonen og 

institusjonen til å danne retningslinjer for samtalens form. Firth, Emmison og Baker (2005) 

ser likhetstrekk mellom ulike typer samtaler mellom kundesentre eller hjelpetelefoner og 

deres brukere. De har funnet at flesteparten av denne typen samtaler begynner med at 

innringerne (i dette tilfellet kundene som tar kontakt via chat) beskriver en problemstilling de 

befinner seg i, hvorpå innringer og rådgiver diskuterer problemet, og rådgiver tilbyr råd eller 

instrukser, og så snart partene er kommet til enighet om at problemet er løst, er målet med 

samtalen oppnådd, og samtalen avsluttes (Firth, Emmison & Baker 2005: 1). Som en del av 

mine analyser av chat-samtalene, vil jeg foreslå en overordnet struktur for rådgivende 

samtaler over chat i kapittel 4.5, og bruke dette som rammeverk for å presentere analysefunn. 

 

3.2 KARTLEGGING AV LESEVEIER 

Det er allerede drøftet hvordan interaktive nett-tekster blir til mens leseren navigerer mellom 

dem, og velger én vei framfor en annen. Derfor vil ikke tekstanalysene være komplette uten å 

undersøke hvilke veier som kan velges og hvilke veier leserne faktisk velger, og se disse i 

sammenheng med hverandre ved å kartlegge leseveienes funksjonelle egenskaper. I og med at 

jeg som nevnt ønsker å se på navigasjonen som en integrert del av lesningen, velger jeg å 

inkludere analyse av leseveier i tekstanalysen. Da blir det også enklere å se informantenes 

veivalg i sammenheng med det vi lærer om informasjonsstruktur, klarspråkprinsipper og 

multimodalitet, og meningskomplekset disse egenskapene danner i fellesskap. Analysen 

starter derfor med et leseveikart (figur 3 i kapittel 4.1), som vi skal se nærmere på i neste 

kapittel. Dette er en oversikt over alle veivalgene som er eller virker aktuelle for lesere som 

møter forsiden på gjensidige.no med lesemålet definert over. I sammenligningen av hjelp og 

selvhjelp i kapittel 5 gjøres det et forsøk på å se leseveier i sammenheng med 

forfatterintensjonen som tekstene fremhever for leseren, for å se om forfatterinstansen 

forsøker å lede leseren ned visse favoriserte leseveier. Dette lar meg dessuten vurdere 

hvorvidt teksten forutser lesernes behov og gir gode nok leseforbilder til å vise leseren 

raskeste og beste vei. Ut ifra dette kan jeg vurdere om nettsidene gjør en god nok jobb i å lede 

leseren gjennom selvbetjeningsprosessen. 
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3.3 TEKSTANALYSE 

Tekstanalyse utgjør en sentral del av metoden, og som vi så i teorikapittelet, består 

analysemodellen av flere nøye utvalgte teorier som skal utfylle hverandre og gå overens med 

den dialogistisk-autopoietiske kommunikasjonsforståelsen. 

 

3.3.1 Tekstutvalg 

Opprinnelig ville jeg basere tekstutvalget på navigasjonsstiene som dukket opp under 

navigasjonsstudien, hvor faktiske lesere bruker siden for å løse oppgaven. I stedet tok jeg 

utgangspunkt i de ulike leseveiene som finnes på nettsidene. Det blir naturligvis flere tekster å 

analysere, men det finnes flere fordeler ved et slikt utgangspunkt som veier opp for det. Jeg 

får et utvalg tekster som ikke bare reflekterer de ulike lesningene representert hos prosjektets 

informanter, men som reflekterer alle de mulige lesningene hjemmesidene legger opp til. 

Dermed får jeg et større og mer representativt utvalg. Dette utvalget tilbyr meg også å finne 

feillesninger som ikke nødvendigvis følges av informantene i navigasjonsundersøkelsen, og 

lar meg si noe om hvorfor slike feillesninger kan oppstå. Ikke minst er en stor fordel ved et 

slikt tekstutvalg at det gir meg bedre oversikt over de ulike tekstene, slik at jeg i større grad 

kan vite hvilke tekster som faktisk lar leserne løse problemet. Dersom ingen av informantene 

når en av disse nøkkeltekstene, er det et svært viktig funn jeg kunne gått glipp av med mitt 

først tenkte utvalg tekster. Utvalget består av 30 tekster som befinner seg på nettsidene i 

perioden fra 01.08.18 til 15.11.18. I løpet av denne perioden forsvant tekst 1, og 2B ble 

erstattet av 2A, men mellom denne perioden og perioden for utførelsen av 

navigasjonsstudiene ble ingen av tekstene tatt ned fra nettsiden. Én tekst har blitt lagt til i 

denne perioden, men har ikke dukket opp hos noen av informantene i navigasjonsstudien, så 

den har ikke blitt lagt til utvalget. Tekstene er multimodale, og som vi skal undersøke i 

nærmere detalj i analysekapittelet, kombinerer de blant annet verbalt skriftspråk, illustrasjoner 

og innramminger på mange ulike måter. En viktig bestanddel av Gjensidiges nettsider er de 

ulike typene moduler, som varierer i type og grad av interaktivitet, form og størrelse. Noen er 

bare fargede sirkler med informasjon, noen tar form av inntastingsfelter eller skjematiske 

nedtrekksmenyer med mange valgmuligheter, mens andre utgjør større eller mindre knapper. 

Ulike former for moduler samler mange ulike modaliteter i én meningsenhet, og er derfor 

spesielt interessante når man undersøker leseforståelse og brukervennlighet, fordi de gir ulike 

inngangsporter til innholdet.   
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3.3.2 Modell for tekstanalyse 

Analysemodellen er basert på min pilotanalyse av fire veiledende tekster på Gjensidiges 

hjemmesider, gjennomført i vårsemesteret 2018. Disse var såkalte ‘ofte stilte spørsmål’ eller 

‘FAQs’ (frequently asked questions) som omhandlet opprettelse av eFaktura, en type digital 

betalingsmåte. Der brukte jeg retorisk strukturteori (RST) som grunnlag for analysemodellen. 

Den ledet til flere interessante funn, blant annet at de mest dominerende relasjonene kan si 

noe om hvilke effekter forfatteren intenderer at teksten skal ha på leseren. Dermed kan RST 

fortelle oss noe om tekstenes rettethet i form av strategiske spor av den eksemplariske 

modelleseren. Enda viktigere fant jeg at FAQ-tekstenes dialoghermende struktur framhevet 

tekstenes mest sentrale informasjon: De retoriske strukturtrærne vil få ett kjernesegment som 

støttes opp av flere satellitter på et lavt hierarkisk nivå, og disse viste seg å utgjøre 

fullstendige svar på spørsmålformuleringen i FAQ-tekstenes tittel. Altså, det segmentet som 

pekes ut av strukturtreet som den mest sentrale informasjonen, utgjør sammen med 

tittelspørsmålet en spørsmål/svar-kombinasjon, som dette: «Hva er forskjellen på eFaktura og 

AvtaleGiro?»/«Forskjellen er at du med AvtaleGiro ikke trenger å bekrefte fakturaen». Dette 

synes spesielt godt i strukturtreet, hvor disse danner den lengste, vertikale linjen fra øverste til 

nederste hierarkiske nivå. Altså er disse et segment som uansett nivå fungerer som kjerne, og 

derfor kan sies å være tekstens kjerne. Dette viser hvordan hierarkiske- og kjerne/satellitt-

strukturer peker ut tekstens mest sentrale informasjon, og dermed hvordan strukturene i seg 

selv er meningsbærende. I pilotanalysene kalte jeg disse mest sentrale segmentene 

metakjerner, ettersom tekstens andre kjernesegmenter fungerer som dens satellitter, og 

dermed er metakjernen overordnet andre kjerner. Hvorvidt denne ‘oppdagelsen’ gir ekstra 

verdi til analysene håper jeg å avklare ved å undersøke i hvilken grad tekstenes metakjerner 

markeres som spesielt verdifull informasjon av de som leser dem. Vi så nettopp at Mann & 

Thomson (1988) hevder man kan ‘bevise’ at kjerneelementer er mer sentrale enn satellittene 

ved å fjerne satellittsegmentene fra teksten og sitte igjen med omtrent samme 

meningsinnhold. Når jeg i pilotanalysene fjernet alle andre segmenter enn tittelspørsmålet og 

metakjernen fra FAQ-tekstene, var den mest verdifulle informasjonen for tekstens 

eksemplariske modelleser fortsatt intakt. Dersom dette prosjektet kan gi ytterligere støtte for 

metakjernenes bidrag til tekstforståelse, kan det hende at det tillegger noe ekstra verdi til RST 

som analyseverktøy, spesielt for klarspråkarbeid, som også skal inkluderes i det teoretiske 

rammeverket. 
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3.3.2.1 Retorisk strukturanalyse 

Jeg har drøftet hvilken rolle koherens og informasjonsstruktur har for lesere som forsøker å nå 

et lesemål på nett, og hvorfor retorisk strukturteori kan være en god analysemodell for å 

undersøke dette. Første steg i retorisk strukturanalyse er å dele teksten inn i segmenter. Mann 

& Thompson (1988: 248) legger ingen føringer på segmenteringen utover at den bør være 

teorinøytral. Jeg har valgt å forholde meg til Nestlogs (2012) forståelse av funksjonelle 

tekstenheter i samsvar med grammatiske ytringer. Funksjonelle tekstenheter er den minste 

enheten i en tekst leseren gjenkjenner som meningsbærende og kommunikativ, og som 

dermed tillater leseren å skape mening (Nestlog 2012: 77-8). Når segmentene i tillegg skal 

samsvare med grammatiske ytringer, betyr det at de også må følge normene for skriftspråk. 

Altså er det krav til at segmenter her både er grammatisk fullstendige og semantisk 

selvstendige. I neste steg av analysen gjelder det å sette opp disse segmentene hierarkisk og 

relasjonelt for å danne strukturtrær (vedlegg A1-A30). Dette innebærer å finne relasjoner som 

oppstår mellom de ulike segmentene på bakgrunn av det semantiske og strukturelle innholdet, 

og vurdere hvilke segmenter som er mest sentrale for forfatterens intensjon, for så å 

strukturere segmentene hierarkisk. Ulike retoriske relasjoner skal altså reflektere 

meningsinnholdet som oppstår i relasjonen mellom segmenter. Som allerede drøftet, tar jeg 

utgangspunkt i et vidt tekstbegrep, og datamaterialet som skal analyseres er i svært høy grad 

multimodalt. Taboada og Habel (2013) bruker RST også for å analysere relasjoner mellom 

verbalspråk og billedlige modaliteter som foto, illustrasjoner, grafer og figurer. Med 

utgangspunkt i deres bruk av RST for å analysere multimodale tekster, vil jeg også inkludere 

ikke-verbalt semantisk innhold som illustrasjoner, rammer og piler som segmenter i mine 

retoriske strukturanalyser. En svært viktig del av analysemodellen for retorisk strukturanalyse 

er altså de ulike relasjonene som kan finnes mellom tekstsegmenter, ettersom de forklarer 

hvordan tekster henger sammen strukturelt, semantisk og retorisk. I utgangspunktet finnes det 

ingen definitiv eller komplett liste over slike relasjoner, men Mann og Taboada (2005-2017) 

har over tid etablert 32 relasjoner, som jeg har oversatt og forholdt meg til her. Disse er 

definert etter skribentens intenderte effekt på leseren, og etter relasjonenes krav til 

segmentene som kjerner og satellitter: 
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Presentasjonell relasjon Forfatters intenderte effekt på leser 

Antitese 
Leseren forstår at man ikke kan ha godt inntrykk av både kjerne og satellitt, 

og ved å forstå kontrasten, forbedres inntrykket av kjernesegmentet 

Bakgrunn Leserens forståelse av kjernesegmentet forbedres 

Konsesjon 
Forfatteren anerkjenner en tilsynelatende kontrast mellom kjerne og satellitt, 

leserens inntrykk av kjernen forbedres ved å se deres forenlighet  

Istandgjøring Leserens potensielle evne til å utføre handlingen i kjernen øker 

Bevis Leserens tro på kjernesegmentet forbedres 

Rettferdiggjøring Leseren aksepterer lettere forfatterens rett til å presentere kjernen 

Motivasjon Leserens ønske om å utføre handlingen i kjernesegmentet øker 

Forberedelse Leseren er mer klar for eller interessert i å lese kjernesegmentet 

Gjentakelse Leseren gjenkjenner satellitten som en gjentakelse av kjernen 

Oppsummering Leseren gjenkjenner satellitten som en kortere gjentakelse av kjernen 

 

Tematisk relasjon Forfatters intenderte effekt på leser 

Omstendighet Leseren forstår at satellitten gir et tolkningsrammeverk for kjernen 

Betingelse 
Leseren forstår hvordan realisering av kjernen avhenger av realisering av 

satellitten 

Utdypning 
   gruppe :: medlem 

   abstraksjon :: tilfelle 

   helhet :: del 

   prosess :: steg 

   objekt :: egenskap 

   generalisering :: spesifisering 

Leseren forstår at satellitten utgjør tilleggsinformasjon til kjernen, og 

identifiserer det tematiske elementet som utdypes 

Vurdering 
Leseren forstår at satellitten er en vurdering av kjernen og gjenkjenner 

verdien som tillegges den 

Tolkning 
Leseren forstår at satellitten relaterer kjernen til et rammeverk av idéer som 

ikke er inngår i kjernens innhold 

Middel 
Leseren forstår at metoden eller verktøyet i satellitten gjør realisering av 

kjernen mer sannsynlig 

Ikke-intensjonell årsak 
Leseren forstår at satellitten uten noen intensjonell handling forårsaket 

kjernen 

Ikke-intensjonelt resultat 
Leseren forstår at kjernen uten noen intensjonell handling forårsaket 

satellitten 

Hvis ikke Leseren forstår at realisering av kjerne eller satellitt er gjensidig avhengig 

Formål Leseren forstår at aktiviteten i kjernen utføres for å realisere satellitten 

Løsning Leseren forstår at kjernen løser problemet i satellitten 

Ubetinget Leseren forstår at kjernen ikke avhenger av satellitten 

Med mindre Leseren forstår at kjernen realiseres så lenge satellitten ikke realiseres 

Intensjonell årsak 
Leseren forstår at satellitten er årsak for den intensjonelle handlingen i 

kjernen 

Intensjonelt resultat 
Leseren forstår at kjernen er årsak for den intensjonelle handlingen i 

satellitten 

 

Flerkjernet relasjon Forfatters intenderte effekt på leser 

Konjunksjon 
Leseren forstår at de koblede kjernene hører sammen og har en 

sammenlignbar rolle 

Kontrast Leseren ser likhetene og forskjellene som er skapt av sammenligningen 

Disjunksjon Leseren forstår at de koblede kjernene er alternativer 

Sammenføyning Ingen 

Liste Leseren ser sammenlignbarheten mellom de koblede kjernene 

Flerkjernet gjentakelse Leseren ser gjentakelsen mellom de koblede kjernene 

Sekvens Leseren ser det suksessive forholdet mellom kjernene 
Figur 2: Retoriske relasjoner, oversatt og definert etter Mann & Taboada (2005-2017) 
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3.3.2.2 Multimodal analyse 

I tillegg til at jeg inkluderer flere modaliteter i den retoriske strukturanalysen, innebærer en 

viktig del av analysen å kartlegge tjenestens multimodale landskap. Dette innebærer å vurdere 

hvilke modaliteter som finnes tilgjengelig i selvhjelpstjenesten, hvilke semiotiske ressurser de 

består av, og hvilke affordanser de har, for å kunne vurdere hvordan de ulike modalitetene 

bidrar til meningsskaping. Med modal affordans menes det som er mulig å uttrykke og 

representere med en gitt modalitet med relativ letthet (Jewitt 2013: 293), og dermed i hvilken 

grad de er egnet til å oppfylle en gitt oppgave. Ulike modaliteter bærer altså på ulike 

muligheter og begrensninger for meningsskapingen (Kress 2013: 58), og disse egenskapene 

har en fundamental effekt på hvilke modaliteter som velges for ulike kommunikative formål 

(Kress 2013: 54). Hvorvidt en modalitet er godt egnet til å formidle noe på en effektiv måte, 

varierer naturligvis med aspektene som skal belyses, oppgavene som skal løses og mottakerne 

av budskapet. Hvilket som helst innhold kan ikke uttrykkes med hvilken som helst modalitet 

(Danielsson 2013: 150). Målet med denne delen av analysen er altså å vurdere hvordan det 

multimodale samspillet skaper muligheter og begrensninger for meningsskapingen, og 

hvorvidt de ulike modaliteten er godt egnet for jobben de skal gjøre. Jeg undersøker tekstenes 

multimodale egenskaper på tre ulike måter: 1) Illustrasjoner og tabeller inkluderes som 

segmenter i den retoriske strukturanalysen, så jeg kan vurdere hvordan de bidrar til 

tekststruktur, intensjon og leseforståelse, 2) jeg kartlegger de ulike modalitetene som benyttes 

og hvilke semiotiske ressurser disse er sammensatt av, og 3) jeg undersøker modalitetenes 

affordanser, så jeg kan vurdere hva de er best egnet for. Når jeg vet hvilke modaliteter som 

finnes i tekstene, hvilke affordanser disse har og hvilke retoriske relasjoner som oppstår 

mellom dem, kan jeg si noe om selvbetjeningsløsningenes muligheter og begrensninger for 

meningsskaping, og hvordan ulike modaliteter kan benyttes strategisk for å skape spor av 

intensjon i teksten. 

 

3.4 NAVIGASJONSUNDERSØKELSE 

Mens leseveikartet kan sies å være en del av tekstanalysen, benytter jeg også et mer empirisk 

grunnlag for å undersøke navigasjon på Gjensidiges nettsider. Et utvalg informanter, som 

beskrives i neste avsnitt, ble introdusert for lesemålet definert tidligere i dette kapittelet, og 

skulle gå til gjensidiges nettsider for å finne svar. Etter navigasjonen ble de bedt om å vurdere 

på en skala fra en til seks hvor trygge de følte seg på løsningen de hadde funnet. Mens de 

navigerte, tok jeg både skjermopptak direkte på datamaskinen og lydopptak, som i samspill 
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utgjør analysematerialet mitt. Skjermopptaket lar meg se alle bevegelser som gjøres i sanntid, 

inkludert musepekerens bevegelser, klikk og scrolling. For lydopptakets del ba jeg 

informantene om å tenke høyt, altså fortelle hva de gjør og hvorfor, hva de opplever som 

vanskelig, hva som er gode løsninger, og ellers alt annet som måtte falle dem inn. De mest 

interessante partiene av lydopptaket ble transkribert så nøyaktig som mulig, slik at de kan 

brukes som eksempler her, og jeg kan vurdere dette i analysene mine. I analysene har jeg 

synkronisert lydopptak og skjermopptak for å få best mulig innsikt i hvordan informantenes 

møter med de ulike tekstene og selvbetjeningsløsningene oppleves, og vurdere dette etter 

kriteriene til vellykkethet og funksjon som ble skissert i innledningskapittelet. Ut ifra 

skjermopptakene har jeg dessuten kartlagt de ulike navigasjonsstiene som benyttes (vedlegg 

B1-B10), for å kunne sammenligne med leseveikartet og undersøke hvilke leseveier som 

faktisk benyttes, hvorvidt det finnes feillesninger som fører til blindveier, vurdere om én 

navigasjonssti til en tekst er mer vellykket enn en annen. Datamaterialet ble hentet inn i 

perioden mellom 16. november 2018 og 2. januar 2019. 

 

3.4.1 Utvalg av informanter 

Det som både er utfordrende og tiltalende med forsikringsinstitusjonen som plattform for 

kommunikasjon, er at gruppen med potensielle lesere spenner svært vidt, som diskutert i 

avsnittet om deltakerne i situasjonskonteksten. Mitt utvalg for navigasjonsstudien er derfor 

kvinner og menn mellom 20 og 75 år som eier et eller flere forsikringsprodukter, og benytter 

seg av AvtaleGiro i større eller mindre grad. Fordi så mange kan være en del av dette 

utvalget, har jeg av praktiske årsaker hentet informanter fra min egen omgangskrets, hvor 

yngste informant er 22 og den eldste er 74, og fordelingen mellom menn og kvinner er jevn. 

Til sammen har ti informanter deltatt på undersøkelsen, fem kvinner og fem menn: Mann 22, 

kvinne 26, kvinne 36, mann 41, kvinne 47, kvinne 56, kvinne 60, mann 61, mann 67 og mann 

74. De identifiseres i analysene med forbokstav på kjønn og alder, for eksempel M41 og K60. 

Studiene ble gjennomført i perioden mellom 16.11.18 og 02.01.19. 

 

3.5 ANALYSE AV CHAT-SAMTALER 

Vi etablerte i kapittel 2.2.5.2 at chat-samtaler skiller seg fra telefonsamtaler hovedsakelig med 

hensyn til skriftlighet. For å analysere chat-samtalene har jeg derfor valgt å benytte meg av 

samtaleanalyse (CA) og støtte mine analyser på litteratur og teorier innenfor dette fagfeltet. 

CA kan man se på som et sett med metoder som lar oss arbeide med lyd- og videoopptak av 
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samtaler og sosial interaksjon (Sidnell 2010: 20). Noen viktige prinsipper ligger til grunn for 

disse metodene, som legger strenge føringer på hvordan man kan trekke konklusjoner på 

bakgrunn av materialet. Som nevnt har CA røtter i etnometodologi (Sidnell 2010: 7-8), 

sosiologi og lingvistikk (Sidnell 2010: 11) og leter etter naturlig forekommende prosedyrer og 

fenomener i datamaterialet. Slik, gjennom å kartlegge regulariteter i daglig interaksjon, har 

man klart å avdekke viktige mønstre i interaksjon, som kan legges til grunn for videre 

analyse. Dette gjelder for eksempel hvordan vi både tar og deler ut taleturer, hvordan vi 

formulerer våre spørsmål og hvordan vi reparerer misforståelser og små feil i samtaler. Denne 

typen eksplorativ og umotivert tilnærming til materialet er den jeg har valgt her, i håp om 

finne den mest objektive relasjonen til mine funn. Jack Sidnell (2010: 28) sier at CA bør legge 

observasjon som grunnlag for å danne teorier, ettersom man ønsker å lokalisere og beskrive 

de ulike måtene vi interagerer naturlig på, og hvordan disse er en del av de større mønstrene 

vi ser i samtaler. I tillegg til dette, vil jeg legge til grunn en forståelse av kontekst som skapt 

underveis mellom deltakerne i samtalen, og derfor gå ut fra at alle ytringer forholder seg til 

foregående turer, og skaper konteksten for neste tur, i tråd med blant andre Heritage og 

Clayman (2013: 21-2). Dette betyr at mine analyser i hovedsak vil innebære next turn proof 

procedure, altså å observere hvordan ytringer produseres som respons på den foregående 

turen, og dermed hvordan deltakerne forholder seg til og bygger opp kontekst og 

intersubjektivitet i fellesskap gjennom samtale. Dessuten forsøker jeg å finne institusjonelle 

trekk innenfor den overordnede strukturen, sekvensorganisering, turallokering, nærhetspar og 

turdesign. For å komme fram til dette, har jeg viet særlig oppmerksomhet til de institusjonelle 

rollenes mål for samtalen. Ettersom CA er utviklet for å undersøke muntlige samtaler, hvor 

fenomener som prosodi, avbrytelser og overlapp er hyppig forekommende meningsbærende 

elementer, er det ikke noe selvsagt valg for å analysere skriftlige chat-samtaler. Man kan ikke 

ta for gitt at prinsipper som gjelder muntlig samtale kan overføres til skriftlige samtaler på 

nett, og derfor er valget av CA som metode for analysen heller ikke nødvendigvis det beste. 

Grønning (2010, 2018) benytter seg for eksempel av Herrings computer mediated discourse 

analysis (CMDA) for å analysere chat-samtaler. Likevel, Meredith (2014) har i sin 

doktoravhandling undersøkt hvorvidt CA kan brukes til å analysere private chat-samtaler 

mellom venner på Facebook, og redegjør for noen affordanser som preger chat-samtaler. Hun 

hevder at «[...] the debate about applying CA to online interaction is based on the fallacy that 

CA is only about ‘talk’» (Meredith 2014: 60-61). Framfor å handle om samtale i den forstand, 

sier hun, «[...] CA is rather about how the conversation illuminates actions, events and 

objects» (Meredith 2014: 61). Hun henviser også til Schegloffs (f.eks. 2007: xiv) generic 
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orders of organization, og påpeker at disse gjelder all form for kommunikasjon, og derfor bør 

CA kunne brukes for å undersøke også nettbasert skriftlig interaksjon, hevder hun (Meredith 

2014: 64). Meredith (2014: 238) konkluderer at organiseringen av nettbasert, skriftlig 

interaksjon kan analyseres ved hjelp av CA, stort sett på samme måte som med muntlige 

samtaler. Jeg opplever at CA er spesielt god på å fange opp hvordan intersubjektivitet oppnås 

i kommunikasjon der spontant interagerende deltakere veksler på taleturer, og viser hvordan 

dialogismens grunntanker fungerer i praksis. I og med at jeg benytter dialogisme som en form 

for bro mellom de to ulike typene kommunikasjonsformer, og begrunner 

sammenligningsgrunnlaget med denne, mener jeg at CA vil gjøre en spesielt god jobb i mitt 

tilfelle. Jeg oppfatter altså at CA bidrar godt til å finne de store fordelene med chat-mediets 

samtalepreg, som tross alt er den største forskjellen mellom de to typene rådgivning som 

undersøkes her. Det viktige når man benytter CA for å undersøke chat-samtaler, understreker 

Meredith (2014: 238), er at man tar utgangspunkt i samtalematerialet og tar grundig hensyn til 

de affordanser som bidrar til mediets muligheter og begrensninger for problemløsning. Disse 

ble delvis kartlagt i kapittel to, og i løpet av analysene håper vi å avdekke noen flere som kan 

trekkes fram i konklusjonen. 

 

3.5.1 Utvalg av chat-samtaler 

Fra Gjensidige har jeg fått 63 genuine chat-samtaler mellom kunder og kunderådgivere, hvor 

kundene har hatt spørsmål og problemstillinger knyttet til betaling av forsikringspremie. Disse 

er ikke simulerte, men en samling naturlig oppståtte samtaler der faktiske kunder forsøker å 

løse et problem ved å kontakte kundesenteret gjennom gjensidiges chat-funksjon. Av disse 63 

samtalene har jeg plukket ut de samtalene hvor kundens problemstilling stemte best overens 

med lesemålet definert i introduksjonskapittelet. Denne sorteringen ga meg et utvalg på 29 

samtaler mellom kunder og kunderådgivere (vedlegg C1-C29). Samtalene produseres 

naturligvis mens de oppstår, og lagres deretter i Gjensidiges systemer med kundenes 

informerte samtykke. Ettersom finansbedrifter må behandle svært sensitiv personinformasjon, 

ønsker jeg å ikke behandle noe persondata fra dette utvalget. Løsningen ble derfor at en 

taushetsbelagt ansatt i Gjensidige anonymiserte datautvalget før det ble overlevert prosjektet. 

Det betyr også at jeg ikke vet noe om deltakerne i samtalene, og ikke har kunnet vurdere noe 

ut ifra alder eller kjønn når jeg har analysert dette materialet. Beløper, klokkeslett og datoer er 

anonymisert informasjon, men jeg har bedt om samtaler fra omtrent samme periode som 

tekstene ble hentet ut, og navigasjonsstudien ble utført. I stedet for klokkeslett for hvert 
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talebidrag, har det blitt lagt inn minutter og sekunder mellom taleturene, og samtalene varer 

mellom to og 21 minutter. 

 

3.6 ETIKK, VALIDITET OG RELIABILITET 

Behandling av datamateriale krever at man tar svært mange hensyn. Først og fremst er det 

viktig at informantenes personvern ivaretas gjennom forsvarlig behandling av 

personinformasjon. Når det i tillegg er snakk om å behandle persondata som oppstår i 

forbindelse med finanstjenester, som er spesielt sensitive, var det viktig for meg å finne en 

løsning hvor jeg ikke behøver å behandle denne typen persondata. Av den grunn ble ikke 

informantenes private kundeforhold, men mitt eget, benyttet i navigasjonsundersøkelsen. Når 

‘kundene’ ‘logget inn’, brukte de altså min påloggingsinformasjon og fikk tilgang på mine 

sider på gjensidige.no. For å beskytte mine egne persondata, er informantene i denne 

undersøkelsen hentet fra mitt personlige nettverk, og undersøkelsene ble utført på min private 

datamaskin. Når det gjelder chat-samtalene, ble beste løsning at datamaterialet var ferdig 

anonymisert før det ble overlevert prosjektet. Jeg har derfor ingen samtalelogger som 

inneholder personopplysninger, da disse ble anonymisert av en taushetsbelagt ansatt internt i 

bedriften før de ble overlevert prosjektet. Opplysninger kunder har oppgitt til Gjensidige er 

beskyttet av lovpålagt taushetsplikt, og er derfor anonymisert fullstendig, slik at verken 

kunder eller rådgivere kan gjenkjennes. Gjensidige Forsikring har en berettiget interesse i å 

behandle personopplysninger for å gjennomføre kundeanalyser for økt kundeinnsikt, og 

kunder har samtykket til at Gjensidige behandler personopplysninger for analyse i forbindelse 

med utvikling av produkter og tjenester. Et annet viktig poeng med prosjekter som dette, er å 

forsikre seg om deres gyldighet (validitet) og etterprøvbarhet (reliabilitet). Det vil si at 

metodene som brukes skal måle det de er intendert å måle, og at andre forskere skal kunne få 

de samme funnene når de bruker samme framgangsmåte på det samme datamaterialet. Nå er 

dette i hovedsak en kvalitativ studie, og jeg forholder meg i hovedsak til hvordan David 

Silverman (2014) vurderer at kvalitativ forskning kan valideres best mulig når datamaterialet 

undersøkes med metoder som innebærer en viss grad av fortolkning. Felles for de fleste typer 

kvalitativ forskning der man undersøker atferd, er det abduktive resonnementet, ettersom alle 

inferenser som innebærer kontekstuell vurdering av relevans og betydning har noe abduktivt 

ved seg (Svennevig 2001: 5). Abduksjon er en slutningsprosess som gir mer eller mindre 

sannsynlige, men ikke definitive hypoteser ut fra en regel og et resultat til et tilfelle 

(Svennevig 2001: 3). Disse hypotesene bør være økonomiske, forklare observerte fakta og 
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kunne utsettes for testing (Svennevig 2001: 4). Altså innebærer alle analysene slutninger 

basert på observerte fakta og konteksten de oppstår i. Abduksjon lar oss forklare atferd 

funksjonelt framfor å forutse den, og er derfor nyttig i fagområder der datamaterialet består av 

atferd, som i seg selv er kontekstavhengig og meningsfull (Svennevig 2001: 14), som her. 

Videre, da jeg tok emnet vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig 

kommunikasjon høsten 2017, ble det fremhevet at det vitenskapelige miljøet rundt forskeren 

bidrar til økt validitet, ettersom metode, teori og funn vurderes av fagfeller før det publiseres. 

Derfor, ved å holde tett kontakt og sparre med både veileder, medstudenter og øvrig fagmiljø 

gjennom hele prosjektets løp, håper jeg å øke prosjektets validitet. 

 

Metode- og datatriangulering, det vil si å kombinere ulike metoder og datasamlinger, kan 

bidra til økt validitet (Silverman 2014: 91-2). Dette prosjektet innebærer som vi nå har sett 

mye forskjellig datamateriale undersøkt med svært ulike metoder. Ved å triangulere metoder 

for å undersøke én enkelt problemløsningsprosess på denne måten får jeg spesiell innsikt i 

både det rent tekstuelle ved den, og dessuten får jeg innblikk i hvordan løsningene benyttes av 

faktiske brukere. Når jeg i tillegg undersøker chat-samtaler for å få et sammenligningsaspekt 

til prosjektet, får jeg anledning til å vurdere de ulike kommunikasjonsformenes egenskaper i 

lys av hverandre, og vurdere hvorvidt det kan finnes verdi i å overføre egenskaper fra den ene 

til den andre. Når det da skal trianguleres med enda en metode for å undersøke disse, gjelder 

det å ha tunga rett i munnen, ettersom funnene ikke nødvendigvis blir direkte sammenlignbare 

når de er hentet ut med ulike metoder. Ekstra viktig er det derfor at jeg legger dialogistisk 

teori til grunn for min kommunikasjonsforståelse og fortolkning, og vurderer chat-samtalene 

spesielt på grunnlag av deres samtalenære egenskaper. Med denne typen metodetriangulering 

får jeg altså mange aspekter å undersøke og vurdere i mine analyser, og dermed kan jeg ikke 

gå like mye i dybden i analysene mine som jeg kunne gjort dersom prosjektet kun omfattet 

enten chat-samtaler eller selvbetjeningsløsninger. Til gjengjeld vil denne trianguleringen altså 

bidra til prosjektets validitet, og en sammenligning av to ulike tilnærminger til ett og samme 

problem gir nærmest tverrfaglige egenskaper. Chat kan sies å være både en del av 

selvbetjeningsløsningene og en viktig form for kundebetjening på samme tid. Derfor utgjør 

chat et svært viktig alternativ til selvbetjening, og dermed er det naturlig å vurdere 

selvbetjeningsløsningene med hensyn til chat-løsningens egenskaper og egnethet for 

problemløsning. Sammenligningen gir mulighet til å se hver enkelt av dem i et helt nytt lys, 

lar meg bedre vurdere den enkeltes egnethet, muligheter og begrensninger, og gir dessuten en 

langt bredere tolkningshorisont. For å få mest mulig verdi fra metodetrianguleringen har jeg 
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forsøkt å benytte metoder og teorier som utfyller hverandre og dessuten lar meg sammenligne 

nett-tekster med samtaler. Retorisk strukturteori sier mye om tekstenes struktur, koherens og 

forfatterintensjon, men i kombinasjon med teorier om klarspråk og multimodalitet, lar det 

meg også si noe om deres bidrag til tekstforståelse og multimodal meningsskaping, og dermed 

om strategisk bruk av retoriske relasjoner og modaliteter. Ved å benytte skjermopptak og 

lydopptak parallelt i navigasjonsstudien får jeg detaljert innsikt i hva informantene gjør, og 

kan se det i sammenheng med hva de sier at de opplever, og tolke det i lys av Frønes’ (2017) 

kunnskaper om navigasjon. I kombinasjon lar dette meg si noe om selvbetjeningsløsningene, 

både basert på faktisk brukeratferd og kunnskaper fra tidligere forskning på leseforståelse, 

navigasjon, forfatterintensjon og multimodal meningsskaping. Når dette i tillegg skal 

sammenlignes med en samtaleanalyse av chat-samtaler, bidrar den dialogistisk-autopoietiske 

kommunikasjonsforståelsen til å bygge bro, ettersom den genuine, sponane samtalen er 

modell og metafor for dialogismen. Samtaleanalyse lar meg studere chat-samtalene med 

spesiell oppmerksomhet viet til det unike ved samtaleformen, og finne egenskaper ved 

problemløsningsprosessen som kan tilskrives nettopp dialogen. Slik bidrar disse metodene i 

kombinasjon til en sammenligning der begge kommunikasjonskanalene vurderes på bakgrunn 

av både sine særegenheter og likheter. 

 

Når det gjelder metodenes etterprøvbarhet, vil jeg vektlegge å behandle det teoretiske 

bakteppet med ærefrykt, forholde meg til retningslinjene det legger for analyse, uttrykke 

tydelig hvilke tolkninger av teorien jeg legger til grunn for mine antakelser, og peke på utsagn 

som leder meg til disse fortolkningene. Med andre ord anser jeg transparens i teori, metode og 

materiale som en viktig bidragsyter når det gjelder å gjøre prosjektet mer etterprøvbart. Når 

det gjelder de retoriske strukturanalysene og bruken av RST, er det god grunn til å vurdere 

metodens etterprøvbarhet, ettersom to ulike analytikere kan sette ulike relasjoner mellom de 

samme segmentene. Som i flere andre tekstanalytiske metoder, tar RST-analytikeren et 

leserperspektiv, og vurderer etter fortolkninger, og forskjeller i fortolkning vil kunne oppstå. I 

mange av disse tilfellene vil analytikerne kunne overbevise hverandre om sin fortolkning 

(Mann & Thompson 1988: 23) og der flere relasjoner er mulige kan dette til og med regnes 

som et funn, ettersom strukturen er åpen for flere lesninger. For å øke reliabiliteten ytterligere 

(Silverman 2014: 87), har jeg forsøkt å transkribere de mest interessante partiene fra 

navigatørenes høyttenkning så nøyaktig som mulig med hensyn til detaljer som prosodi og 

pauser for å bidra ytterligere til prosjektets transparens.  
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4 ANALYSE OG DISKUSJON 

Det er på tide å sette både teori og metode ut i livet ved å gå gjennom de viktigste funnene fra 

de ulike analysene, og se nærmere på noen eksempler. Som vi nå har sett, er metoden 

sammensatt av svært ulike framgangsmåter. Forhåpentligvis har teorikapittelet bidratt til å 

bygge bro mellom nett-tekst og nett-samtale. For å drive ytterligere brobygging, går jeg som 

nevnt alle analysene i møte med ett og samme lesemål, som det ble definert i kapittel 1: 

 

«Jeg har nylig blitt kunde hos Gjensidige etter å ha kjøpt reiseforsikring og innboforsikring på nett. Etter at jeg 

bestilte forsikringene, opprettet jeg AvtaleGiro på nettsidene deres for å betale premien med månedlige, 

automatiske trekk. Etter en kort stund fikk jeg en giro i posten fra Gjensidige, som ber meg betale hele 

årspremien. Hvorfor mottar jeg giroen? Har jeg ikke klart å opprette AvtaleGiro? Må jeg betale giroen, eller 

trekkes neste betaling automatisk som først avtalt?» 

 

4.1 LESEVEIKARTET 

Analysenes første steg innebærer å kartlegge leseveiene som er aktuelle for lesemålet definert 

i innledningen. Disse leseveiene danner både grunnlaget og rammeverket for de øvrige 

analysene av selvbetjeningsløsningen, ettersom de utgjør leserens komplette spillerom for 

autonom problemløsning. Kartet (figur 3) under viser kun de veiene som er tilsynelatende 

relevante for problemstillingen vår – det vil si at det også fanger opp tekster som ikke er 

relevante, og dessuten at det kanskje overser tekster som er det. Dette er fordi kartet er basert 

på den umiddelbare konteksten som omgir inngangsportene til en tekst. Når man er på vei fra 

flyet til bagasjebåndet, følger man skiltene merket ‘baggage reclaim’, og står ikke dette, men 

‘connecting flights’ på første skilt med pil til høyre, går man ikke til høyre. Samme prinsipp 

gjelder på hjemmesidene; står det ‘meld skade raskt og enkelt’ på knappen, vil ikke leseren 

som leter etter informasjon om forsikringsbetaling klikke på den. Videre kan den urutinerte 

flypassasjeren, som ikke kjenner til eller ikke finner ‘baggage reclaim’-skiltet, anta at 

bagasjen skal kunne hentes på veien fra et fly til et annet, og disse kan finne på å følge 

‘connecting flights’-skiltet. Likedan kan ‘tilleggsfaktura’ virke relevant for forsikringskunder 

som har fått giro i posten etter å ha opprettet AvtaleGiro, selv om det ikke var en 

tilleggsfaktura de fikk – de tar med seg egen forforståelse i fortolkningen (‘jeg fikk en faktura 

i tillegg til AvtaleGiro’), og ser ‘tilleggsfaktura’ som et spor av forfatterens intensjon om å 

styre den undrende leseren mot et tilfredsstillende svar. Det er allerede diskutert at det kan 

finnes modellesere som ikke utgjør forbilledlige lesninger, men tvert om feillesninger, og 

dette er et eksempel på en slik feillesning. Disse er også interessante funn, fordi de gjør oss 

bevisste på at teksten styrer enkelte lesere i feil retning. Er det kun én eller to lesere som 
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følger denne leseveien, er det ikke noe stort problem, men om flere gjør det, tyder det på at 

det kanskje ikke er snakk om noen feillesning, men en modelleser. Dette kommer vi tilbake 

til. På neste side finner du leseveikartet, et slags flytskjema som viser alle retninger leserne 

kan ta i møte med et veivalg, hvor de kan gå videre derfra, og så videre. Hver boks 

representerer et veivalg: De grønne boksene står for egne nettsider med egen informasjon og 

videre veivalg, de lyseblå boksene representerer en mulig løsning på problemet, og de røde 

boksene er mulige punkter for forvirring eller mangel på bekreftelse som står i veien for 

problemløsningen, selv om leseren har nådd en lyseblå boks. De mørk blå boksene står for 

handlinger og valgte lenker eller knapper. Kartet leses fra venstre til høyre, og ellers i pilenes 

retning. All navigasjon springer ut fra forsiden, og hvert veivalg der vil avgjøre de neste 

mulige veivalgene. Leserne har naturligvis anledning til å gå tilbake når som helst, og som vi 

ser på kartet, finnes det flere veier til hver node. Noen veivalg vil alltid være tilgjengelige: 

Hele den såkalte headeren, det vil si det øverste banneret, vil alltid være tilgjengelig. Der 

finnes Gjensidige-logoen øverst i venstre hjørne, som leder tilbake til forsiden, og menyen, 

som også alltid er tilgjengelig, men varierer med åpne eller innloggede sider. Til høyre for 

den finnes telefonnummeret, lenke til hjelp og kontakt-siden, og innloggingsknapp eller lenke 

med navn som fører til innloggede sider. I bunnen av siden finnes en tilsvarende footer, 

banneret i bunnen av siden, som også er tilgjengelig på alle sider. Her finnes telefonnummer, 

lenke til hjelp og kontakt-siden, og en ring meg-knapp, som lar kunden legge igjen 

telefonnummer for å bli oppringt. Innenfor åpningstidene vil det på alle sidene bortsett fra 

forsiden finnes en chat-modul, som setter leseren i kontakt med en kunderådgiver i et privat 

chatrom. Denne er dessuten sticky, og det vil si at den ikke forsvinner noe sted når man blar 

opp og ned. 
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4.2 TEKSTANALYSE 

Jeg har gått eksplorativt til verks på Gjensidiges hjemmesider, og med utgangspunkt i de 

relevante leseveiene presentert i forrige delkapittel, har jeg fordypet meg i de 30 utvalgte 

tekstene som dukket opp på ferden fra forside til utført problemløsning. Hver av dem utledet 

flere mer eller mindre interessante funn. Her vil jeg gå spesielt i dybden på akkumulerte funn, 

altså det som kan sies generelt om veiledende tekster på gjensidige.no og deres virksomhet 

der. De retoriske strukturtrærne som visualiserer tekstene hierarkisk og relasjonelt er vedlagt 

(Vedlegg A1-A30), og jeg anbefaler mine lesere å ha disse tilgjengelig for referanse i løpet av 

lesningen2. Man leser dem som følger: Tekstens segmenter går kronologisk fra venstre mot 

høyre, og refereres til med tall. Vannrette linjer viser ulike tekstforløp, loddrette linjer viser til 

tekstens kjernesegmenter, og piler fra satellitt til kjerne viser relasjonen mellom dem, som er 

navngitt i blå tekst like over. 

 

4.2.1 Typiske retoriske relasjoner 

En av metodene utvalgt til min analysemodell for verbaltekst er som nevnt den retoriske 

strukturanalysen, som ble introdusert i kapittel 2, og utdypet metodologisk i kapittel 3. De 

utvalgte tekstene har vist seg å benytte hele 23 ulike typer relasjoner i større eller mindre 

grad. Mann og Taboada (2005-2017) lister opp 32 i den oversikten jeg har forholdt meg til, og 

det er med andre ord kun ni som ikke benyttes av disse tekstene. Noen relasjoner, for 

eksempel med mindre, ble brukt så sjelden som én gang, mens andre gikk igjen i nærmest alle 

tekstene. Ved å undersøke hva de oftest brukte relasjonene innebærer for tekstene som bruker 

dem, kan vi si noe om hvilken overordnet effekt forfatteren kan ha intendert å gi leserne. 

 

4.2.1.1 Forberedelse og løsning 

Forberedelse og løsning er nummer en og tre på listen over ofte brukte retoriske relasjoner, 

med henholdsvis 35 og 17 forekomster fordelt på de 30 tekstene. Forberedelse, ifølge Mann 

og Taboada (2005-2017), er en presentasjonell relasjon hvor satellitten kommer før kjernen 

strukturelt, og forfatterens antatte intensjon med satellitten er å gjøre leseren mer klar til, 

orientert mot eller interessert i å lese kjernen. Forberedelse er med andre ord en naturlig 

relasjon å finne mellom tittel og øvrig tekst – dette er tittelens oppgave. Noen steder, som i 

                                                      
2 For å sette opp strukturtrærne har jeg benyttet programvaren ‘RST Tool’, spesielt utviklet for retorisk 

strukturanalyse. Programvaren komprimerer dessverre ikke trær med mange segmenter, og større tekster fører 

derfor til trær som er små og litt vanskelige å tyde. Jeg har forsøkt å kompensere for dette i størst mulig grad 

gjennom oppsettet, både i analysene og vedleggene. 
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tekst 1, introduksjonen på selve forsiden, er tittelen formulert slik at den kan relatere seg til 

resten av teksten som en evaluering: «Det er enkelt å være kunde hos oss». 

 

 

 

Dette er et godt eksempel på hvordan meningsenheter kan bidra med koherens både 

situasjonelt og kulturelt, ettersom overskriften sjangermessig er en forberedelse, er innholdet 

og det rent relasjonelle ved den en evaluering. Den retoriske relasjonen løsning befinner seg 

også typisk mellom tittel og øvrig tekst. Med denne tematiske relasjonen presenterer 

satellitten et problem som besvares med en løsning i kjernen, og den antatte 

forfatterintensjonen er at leseren gjenkjenner kjernen som en løsning på problemet i satellitten 

(Mann & Taboada 2005-2017). En viktig del av de veiledende tekstene som utgjør 

selvbetjeningsløsningene på nettsidene er de ‘ofte stilte spørsmålene’. Her er tittelen ikke bare 

en overskrift, men selve utgangspunktet for hele teksten, i så stor grad at leseren må klikke på 

tittelen for å lese videre, og dermed utgjør disse titlene en lesevei hver. Den situasjonelle 

rollen blir dermed mer fremtredende enn den kulturelle her, i motsetning til eksempelet over, 

hvor tittelen også er en evaluering. Derfor er tittelrelasjonen her løsning: Tittelen presenterer 

et problem, som besvares med et løsningsforslag i den tilhørende teksten. Imidlertid bidrar 

også noe konvensjonelt til at leseren gjenkjenner kjernen som en løsning på problemet 

presentert i tittelen, ettersom kjernen ikke eksisterer for leseren før tittelen er klikket på og 

dermed valgt som navigasjonssti. Dessuten finnes det flere av denne typen tekster hvor 

tittelen ikke er formulert som et problem i det hele tatt. ‘Ofte stilte spørsmål’ finnes på de 

aller fleste nettsteder, og har utviklet seg som selvbetjeningsløsning siden tidlig 80-tall, i takt 

med internett. Begge disse relasjonene går altså hovedsakelig igjen som relasjonen mellom 

tittelforløp og øvrige forløp, og beskriver dermed hvordan overskriften forholder seg til resten 

av teksten og omvendt, men naturligvis ikke i de samme tekstene. Der noen tekster har én 

type tittelrelasjon, og andre har valgt den andre, har jeg trukket et skille mellom to ulike 

kategorier veiledende nett-tekster, som vi skal komme tilbake til. Det er ikke utelukkende som 
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titler disse relasjonene dukker opp. Både forberedelse og løsning virker ofte på flere 

hierarkiske nivåer der de opptrer, og bidrar slik til å stykke tekstene opp i tematiske og 

strukturelle deler. For eksempel finnes forberedelse hele 8 ganger i tekst 29 (vedlegg A30), på 

flere ulike nivåer. Som betalingsdokument består teksten av flere ulike deler, som også de 

mange kjernelinjene på nest øverste nivå og den komplekse satellitt-strukturen indikerer. Her 

vil forberedelse-relasjonen bidra til å skille tydelig mellom de ulike delene med titler, og 

hjelpe lesere med å skille mellom relevant og mindre relevant informasjon i deres konkrete 

situasjoner med setninger som «dette gjør du:».  

 

4.2.1.2 Utdypning 

Utdypning er utvalgets nest hyppigste relasjon, med 29 forekomster fordelt på de 30 tekstene. 

Dette er en tematisk relasjon hvor satellitten utgjør ytterligere informasjon om situasjonen 

eller deler av tematikken i kjernen (Mann & Taboada 2005-2017). Satellitten nettopp utdyper 

deler av det som har blitt nevnt i kjernen, og dette kan naturligvis foregå på ulike måter. Mann 

og Taboada (2005-2017) foreslår seks ulike par relasjonen kan danne mellom kjerne og 

satellitt: 1) Der kjernen utgjør et sett, presenterer satellitten en del av settet. 2) Kjernen kan 

være en abstraksjon, og da vil satellitten være et tilfelle. 3) Kjernen kan stå for helhet, og 

satellitten for del. 4) Er kjernen en prosess, vil satellitten utgjøre et steg i denne prosessen. 5) 

Kjernen kan presentere et objekt, og da vil satellitten utdype med en eller flere av objektets 

egenskaper. Denne femte typen utdypning finnes det flest av i dette utvalget. 6) Der kjerne er 

generalisering, og satellitten er noe spesifikt, for eksempel i tekst 3, hvor leserne oppfordres 

til å ta kontakt på foretrukket måte (generelt), enten de vil ringe, chatte eller fylle ut skjemaet 

(spesifikt). Tekst 27, betalingsoversikten, viser hvordan denne relasjonen kan opptre flere 

ganger når man kan gjemme tilleggsinformasjon bak interaktivitet: 
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Her finner vi utdypning-relasjon av typen objekt/egenskap tre ganger innenfor de to 

komplekse modulene som viser utførte betalinger og de til forfall. Her er det snakk om to 

objekter som omtales, nemlig giroer som kommer i forløp 4-8 og giroer som allerede er betalt 

i forløp 9-13. Når de får hver sin interaktive modul, som tillater leseren å be om mer 

informasjon ved hjelp av klikk, skapes opp til tre lag med informasjon. Det første, øverste 

laget, som vi ser i segmentene 6 og 11, er synlig uten interaksjon med modulen, og tilbyr den 

informasjonen som antas å være mest akutt – for eksempel beløp, trekkdato og betalingsmåte. 

Neste lag, i segmentene 7 og 12, inneholder ytterligere egenskaper ved giroene som avdekkes 

når leseren klikker på pilen til høyre i rammen, for eksempel forsikringsnummer og status, 

som ikke er det første man behøver å vite, men som like fullt er nyttig informasjon til den som 

ikke bare vil ha oversikt, men møter modulen med spørsmål om giroen. Siste lag med 

informasjon, som gjelder kun for betalinger til forfall, i segment 8, avdekkes om leseren 

klikker på «vis fremtidige trekk», hvor alle de kommende betalingsdatoene ligger.  

 

Det er kanskje naturlig at denne relasjonen forekommer så ofte i veiledende tekster på nett. 

Nettsideformatet krever mer av leserne ettersom de stadig må veksle mellom å lete etter 

informasjon og ta inn informasjonen de finner (Frønes 2017: 4). Overgangen mellom leting 

og lesing blir kanskje enklere om den tradisjonelle leseprosessen går raskere, og det kan 

hende at korte setninger bidrar til dette. Frønes (2017: 40) vektlegger konflikten som oppstår 

mellom størrelsen på arbeidsminnet og leserens strev med å forstå teksten, og om setningene 

blir lange og får innskutte setninger, tar det sannsynligvis opp mer plass i arbeidsminnet enn 

korte setninger. Om tilleggsinformasjon får eksistere i sitt eget meningsbærende og 

grammatisk selvstendige segment, separert fra den overordnede informasjonen (i form av sett, 

abstraksjon, helhet, prosess, objekt eller generalisering), kan det bidra til at nærlesningen blir 

mer lik skumlesningen, og dermed at overgangen fra leting til lesning og tilbake til leting 

foregår med mindre friksjon. 

 

4.2.1.3 Motivasjon 

Noen av tekstene benytter seg av relasjonen motivasjon, og den opptrer 17 ganger fordelt på 

de 30 tekstene. Motivasjon er en presentasjonell relasjon hvor kjernen er en urealisert 

handling leserne kan utføre, og når de forstår satellitten, øker deres ønske om å utføre 

handlingen i kjernen (Mann & Taboada 2005-2017). Det vil si at forfatteren bruker satellitten 

til å styre leserne mot handlingen i kjernen, og derfor kan man si at satellitten ofte tar form av 

et argument, en fordel eller noe annet som gjør handlingen i kjernen tiltalende. Dermed kan vi 
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si at tekster med en eller flere av disse relasjonene er argumenterende eller i alle fall 

handlingsstyrende tekster. I dette utvalget vil motivasjon-relasjonen typisk peke mot knapper 

og lenker, altså faktiske, interaktive handlinger, eller som jeg også har kalt dem, veivalg. 

Derfor finner vi den som oftest på et av de øverste nivåene i strukturtrærne, hvor veiledende 

og forklarende tekst knyttes sammen med knapper eller lenker. I flere tekster hvor det finnes 

en motivasjon-relasjon, finner vi ofte en til. La oss bruke tekst 24 som eksempel, som leserne 

kommer til når de har klikket på en av de mange «logg inn og opprett AvtaleGiro»-knappene: 

 

 

Her ser vi at motivasjon havner på helt øverste nivå, ettersom også tittelen bidrar til å dirigere 

leseren mot «kom i gang»-knappen – altså er all tekst ment å oppfordre til handling 

Motivasjon-relasjonen dukker opp igjen på tredje nivå, og knytter de tre fordelene i 

kulepunktlisten, deres oppsummerende tittel og illustrasjonen i forløpet 4-9 til oppfordringen i 

forløpet 2-3. Derfor kan vi si at i denne teksten ligger det virkelig argumenterende i forløpet 

4-9, men at teksten i sin helhet blir handlingsstyrende på grunn av den dype kjernen forløpet 

2-3 er. Den er formulert som et eksplisitt direktiv med begrunnelse, og støttes dessuten opp av 

flere fordeler gjennom en motivasjon-relasjon. Slik bidrar hele teksten, og ikke bare de tre 

fordelene i forløp 7-9, til å styre leserne mot handlingen i segment 10 – motivasjon-relasjon 

på flere hierarkiske nivåer bidrar til sterkere handlingsstyring. I hovedsak finner vi altså denne 

relasjonen på et høyt hierarkisk nivå mellom tekst og knapper eller lenker, noe som tyder på 

at tekster som befinner seg rundt slike veivalg eksisterer nettopp for å styre veivalget. 

 

4.2.1.4 Omstendighet og betingelse 

Omstendighet og betingelse er begge tematiske relasjoner (Mann & Taboada 2005-2017) vi 

ser jevnlig i tekstutvalget. Omstendighet finnes det 14 av, og betingelse forekommer 10 

ganger. I omstendighet-relasjonen er leseren forventet å fortolke kjernen i lys av satellitten, 

som utgjør et tematisk rammeverk, som ikke kan være hypotetisk eller framtidig (Mann & 

Taboada 2005-2017). Betingelse-relasjonen forteller leseren at gjennomføring av kjernen 
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avhenger av virkeliggjøring av satellitten, som må være en hypotetisk eller framtidig situasjon 

(Mann & Taboada 2005-2017). Begge disse relasjonene forklares best med et eksempel, og da 

er tekst 13 spesielt godt egnet, da den inneholder begge. Dessuten er tekst 13 kanskje den 

teksten som best besvarer spørsmålene jeg har tatt med meg i analysen av nettsidene, som vi 

skal se også hos navigatørene. 

 

 

 

Her utgjør forløpet 2-3 et forhold i verden som påvirker løsningen i segment 5. Løsningen på 

problemet her er å se bort fra giroen man har blitt bedt om å betale, men de fleste vet at å 

ignorere et betalingsdokument stort sett kun fører til større problemer. Derfor er segmentet 

som presenterer denne løsningen avhengig av gode satellitter som berettiger den. Det bidrar 

både den umiddelbare satellitten i segment 4 og forløpet 2-3 til her. Ser vi først på segment 4, 

som relaterer seg med betingelse-relasjon til løsningssegmentet, blir det tydelig at denne 

relasjonen utgjør et premiss – du kan se bort fra giroen dersom du nettopp har opprettet 

AvtaleGiro. Dette er et premiss som befinner seg allerede i tittelen, men ved å understreke 

dette med en betingelse også i umiddelbar nærhet av løsningsforslaget, legger man ekstra 

tyngde til dets gyldighet. Betingelsen ekskluderer visse lesere fra løsningen og inkluderer 

andre, og om man er inkludert her, føles løsningen kanskje mer treffende. Forløpet 2-3 er 

knyttet til forløpet 4-5 ved å forklare en situasjon som løsningen må ses i lys av. Denne 

situasjonen beskrives med passiv stemme: «Når forsikringen opprettes, vil det alltid 

produseres en giro for hele årsbeløpet». Denne passive stemmen i kombinasjon med ‘alltid’ 

får situasjonen til å framstå som noe som foregår automatisk og uten skjønn, for her er ingen 

aktører og ingen unntak. Dersom leserne forstår situasjonen slik, at det ikke er noen unntak 

fra denne regelen, blir det lettere å akseptere at du ikke må betale den, fordi du kan være 

nettopp dette unntaket prosessen ikke tar høyde for. De aller fleste av de 16 tilfellene hvor 

omstendighet-relasjonen oppstår i tekstene, presenteres en slik situasjon som gjør det lettere 

for leseren å forstå og tro på en løsning eller en handling. Denne relasjonen bidrar til dette ved 

å klargjøre en kontekst, og ikke ulikt hvordan betingelse-relasjonen ekskluderer og inkluderer 
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lesere, får du mulighet vurdere om situasjonen beskrevet i teksten er i tråd med din konkrete 

situasjon eller ikke.  

 

4.2.1.5 Retoriske relasjoner, klarspråk og rettethet 

De framtredende relasjonene i tekstutvalget er nå etablert: Vi vet at titlene stort sett forholder 

seg til øvrig tekst med relasjoner av typen forberedelse eller løsning, og at dette varierer med 

tekstens oppgave. Vi så at satellitter kan brukes til å legge informasjon til kjernen gjennom 

relasjonen utdypning, som er den aller vanligste relasjonen. Dette bidrar både til å stykke opp 

lesningen og peke ut deler av informasjonen som mer sentrale enn andre. Når disse opptrer 

ofte kan det hjelpe leseren av nett-tekster å skifte mellom nærlesning og skumlesning. 

Relasjonen motivasjon blir brukt for å styre lesere mot handling, og disse befinner seg typisk 

på et høyt hierarkisk nivå – noen ganger flere – og peker typisk mot knapper eller lenker. 

Omstendighet-relasjonen brukes for å etablere en kontekst leseren kan bruke til å fortolke 

kjernen og sammenligne med sin egen situasjon. Betingelse setter premisser, og bidrar til å 

ekskludere og inkludere leserne i situasjoner, som lettere lar dem vurdere om situasjonen 

gjelder dem eller ikke. Samlet kan vi si at forfatterens intenderte effekt på leserne gjennom 

bruk av disse relasjonene, er at de blir klare for å lese tekstene, gjenkjenner løsningsforslag, 

gjenkjenner tilleggsinformasjon, ønsker å utføre handlinger, leser kjerner i lys av 

rammeverket i satellittene, og ser at hvorvidt kjernen er tilfellet, avhenger av situasjonen i 

satellitten (Mann & Taboada 2005-2017). Tekstene arbeider med andre ord for å forberede 

leserne, peke ut sentral og perifer informasjon for dem, stykke opp lesningen, styre dem mot 

handling, og skape kontekst og premisser de kan forholde seg til. Hvordan ser dette ut i lys av 

prinsipper for klarspråk? Er dette tilstrekkelig for at leseren kan forstå tekstene og bruke dem 

til å løse problemene sine?  

 

Når det gjelder oppstykking av lesningen, og de mange, korte setningene, ser vi hos Wengelin 

at tekster med innskutte setninger mellom finitt verb og objekt krever mer bearbeidelse av 

leseren enn om den innskutte setningen kommer i etterkant (Platzack i Wengelin 2015: 11). 

Imidlertid blir det også påpekt at av to setninger på 9 og 13 ord hver, var den lengste lettest å 

lese (Wengelin 2015: 12), så man kan ikke si at kortere er bedre. Som Wengelin (2015: 13) 

også påpeker, er altså ikke lengden i seg selv et problem, men lange setninger bør vurderes 

som et symptom på at strukturen kan være for kompleks. Kjærgaard trekker blant annet fram 

en studie utført av Swaney og kolleger i 1991, hvor fire tekster ble revidert etter de såkalte 

standard editing principles (i Kjærgaard 2015: 4). Ut ifra disse revideringene identifiserte de 
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fire typer forståelsesproblemer: 

  

 De identificerer problemer knyttet til instantiering (fx problemer med at knytte informationerne 

 til menneskelige agenter og handlinger) til konteksten (fx at respondenterne forventer at ting er på 

 en bestemt måde, og derfor ikke er opmærksomme på at der står noget andet i teksten), til 

 inferenser (fx at teksten ikke er eksplicit nok, og at respondenterne derfor drager forkerte 

 slutninger) og attention management (problemer med at fokusere på relevant information). Ved at 

 tage hensyn til disse problemer lykkes det forfatterne at revidere teksten så den resulterer i bedre 

 forståelse. (Kjærgaard 2015: 5) 

 

At tekstene arbeider for å forberede leserne kan bidra til å skape færre kontekstrelaterte 

forståelsesproblemer. I og med at disse forberedelsene stort sett befinner seg i titlene, er det 

essensielt at titlene forespeiler innholdet i tilstrekkelig grad. Også Wengelin (2015: 15) mener 

at skribentens oppgave ikke nødvendigvis er å produsere enkelt språk, men å bidra til leserens 

forforståelse. Som vi så, vil omstendighet-relasjonen og premissene som settes gjennom 

betingelse-relasjonen bidra til å tydeliggjøre konteksten. Forbeholdene vi finner her kan også 

være til hjelp i forbindelse med instansieringsproblemet, i og med at de stort sett virker ved å 

inkludere og ekskludere aktører. Ved å skille mellom sentral og perifer informasjon gjennom 

utdypning-relasjonen, kan det hende tekstene gjør oppmerksomhetsstyring (attention 

management) enklere for leseren. Motivasjon-relasjonen som styrer leserne i retning av 

handling kan både forbedre og ødelegge for oppmerksomhetsstyring, avhengig av lesernes 

behov for dem. Denne diskusjonen plukkes opp igjen i sammenligningen av funnene herfra og 

de fra navigasjonsstudien. 

 

4.2.2 Metakjerner 

I mine pilotanalyser av fire ‘ofte stilte spørsmål’ avdekket tekstenes hierarkiske nivåer og 

nukleære egenskaper som nevnt at spørsmålet i hovedsak ble besvart i én enkelt kjerne. Fordi 

dette segmentet inneholdt så sentral informasjon, ble dette kjerne på alle eller nesten alle 

hierarkiske nivåer i teksten, og dette valgte jeg å kalle metakjerne. Disse gjenkjennes best på 

den vertikale linjen som strekker seg fra øverste hierarkiske nivå til segment. De vertikale 

linjene i strukturtrærne signaliserer som kjent kjernene på hvert nivå, og om et segment består 

som kjerne gjennom flere av nivåene, vil det dannes en lengre, vertikal linje man kan følge fra 

øverste nivå til metakjerne. Torvatn (2002: 303) fant at det hierarkiske nivået kjernene 

befinner seg på har noe å si for hvor godt de blir forstått, i den forstand at elevene i hennes 

utvalg kunne gjengi det som sentral informasjon eller ikke. Hun fant at jo høyere opp i 
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strukturen kjernen befant seg, jo mer sannsynlig var det at elevene trakk den fram som sentral 

informasjon (Torvatn 2002: 303). På den annen side oppleves segmenter som støttes av flere 

satellitter som mer sentralt, og dette bidrar også til økt forståelse, selv om segmentet skulle 

befinne seg lenger nede i strukturen (Torvatn 2002: 303). Dette er viktige poenger å ta med 

seg i diskusjonen av metakjerner, ettersom disse ofte befinner seg langt nede i strukturtrærne, 

men til gjengjeld understøttes av nesten alle de andre segmentene. Disse to egenskapene 

henger også delvis sammen, i og med at antall hierarkiske nivåer blant annet bestemmes av 

antall satellitter, og metakjerner dermed havner langt nede nettopp fordi de understøttes av 

flere satellitter. Likevel viser strukturtrærne en tendens til at de metakjernene som befinner 

seg på de aller nederste hierarkiske nivåene gjerne er segmenter som opptrer midt i teksten, og 

at metakjernesegmenter som kommer tidlig eller helt sist i teksten også havner på et noe 

høyere nivå. For eksempel er segment 3 som danner metakjernen i tekst 11 helt i midten av 

teksten, og på absolutt nederste hierarkiske nivå, ettersom tittelen virker på hele resten av 

teksten, og de tre andre satellittene virker på hvert sitt nivå: 

 

 

 

Motsatt er tekst 10 et godt eksempel på hvordan metakjernen kan havne på et nivå over den 

øvrige teksten dersom segmentet kommer tidlig i teksten: 
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Her deles teksten inn i tre, hvor forløp 2-3 danner første del, som svarer direkte på spørsmålet, 

forløp 4-7 danner en andre del, som gir argumenter, og forløp 8-10 en tredje del, som 

oppfordrer ytterligere. Når disse to siste delene må virke tilbake på det som ble sagt tidligere i 

teksten, danner de sammen én satellitt på et høyere nivå, framfor å virke på metakjernen hver 

for seg på sine respektive nivåer, og bidrar dermed ikke til å dytte metakjernesegmentet 

nedover i hierarkiet. Tekst 1 er et eksempel på at også metakjernesegmenter som kommer på 

slutten av tekstene får virke på et av de høyere nivåene, som drøftet i delkapitlet om 

motivasjon-relasjonen. Også her vil den øvrige teksten kunne samle seg i én satellitt som kan 

støtte metakjernen på et høyere nivå. Det finnes også tilfeller hvor metakjernesegmenter 

kommer tidlig eller sent i teksten, men likevel havner på et lavere nivå, som i tekst 26, hvor 

det kanskje ikke er nok tekst til at satellittene kan relatere til hverandre og gå sammen i en. 

Det er nærliggende å anta at en tidlig metakjerne vil kunne forbedre oppmerksomhetsstyring 

og forhindre inferensproblemer, ettersom tidlige setninger vil bidra til å sette konteksten for 

den øvrige teksten. Av den grunn er det også fare for at metakjerner plassert på slutten av 

tekster åpner for kontekst-problemet, spesielt på nett, hvor ikke all tekst nødvendigvis 

nærleses. På den annen side er kanskje den mest konvensjonelle måten å bygge 

informasjonsstruktur opp på med konklusjon til slutt, og derfor kan det hende lesere som 

skanner også vil forholde seg til slutten av teksten. 

 

4.2.3 Multimodalt samspill 

På nettsider, hvor informasjonen bør ta minst mulig plass både romlig og kognitivt, får 

modaliteter som ikke innebærer verbalspråk spesielt høy kommunikativ verdi. Jeg skal derfor 

vurdere hvilke modaliteter som finnes i de 30 ulike tekstene, hvordan de typisk blir brukt i 

samspill med hverandre, hvilke affordanser de har, og hva dette innebærer for 

meningspotensialet.  

 

Den ikke-verbale kommunikasjonen på nettsidene består i hovedsak av illustrasjoner, 

knapper, rammer og ulike typer moduler, som ble delvis forklart i delen om materialet i 

kapittel 3. Disse varierer som nevnt i farge, animasjon og deres omkringliggende verbaltekst. 

Illustrasjonene tilbyr også uendelige muligheter for meningsskaping gjennom sine ikoniske 

egenskaper. Mens illustrasjoner er statiske på nettsidene, utgjør knapper og moduler, som 

begge er innrammet, en mulighet for leseren til å interagere med teksten. Knapper virker så å 

si som kjøretøy ved å frakte leseren fra en side til en annen. Moduler varierer i funksjon, hvor 

noen kun er en stor knapp, som tekst 2B, og andre utgjør flere lag av informasjon og 
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handlingsmuligheter, som tekst 27. Deres interaktive egenskaper avsløres i hovedsak ved 

hjelp av animasjon, av og til i kombinasjon med farge. Rammen som omkranser en 

primærknapp kan for eksempel være lys grå eller lys gul, men når du fører musepekeren over 

den, blir fargen på rammen mørkere. Sekundærknappene er understreket, og når du fører 

musepekeren over disse, forsvinner understrekingen, i motsetning til vanlige lenker i løpende 

tekst, som får sin interaktivitet påpekt med understreking som ikke er animert. Jeg inkluderer 

som nevnt i metodekapittelet multimodalitet på tre ulike måter i min analyse. I dette 

delkapittelet kartlegges de ulike modalitetene og semiotiske ressursene som finnes, og jeg 

drøfter hvilke affordanser disse har. I neste delkapittel ser vi hvordan illustrasjoner og tabeller 

bidrar til tekststruktur, intensjon og leseforståelse som segmenter i den retoriske 

strukturanalysen. 

 

4.2.3.1 Det multimodale landskapet 

La oss først få oversikt over hvilke typer modaliteter vi har med å gjøre, og bli bedre kjent 

med hvordan de brukes. Under finner du derfor en skjematisk framstilling av de ulike 

modalitetene som benyttes på nettsidene, de ulike semiotiske ressursene som i fellesskap 

danner dem, og eksempler på hvordan de realiseres i tekstene. Denne oversikten viser kun de 

man møter på sidene definert av leseveikartet. Beveger vi oss utenfor de sidene leseveikartet 

begrenser oss til, finner vi også videoer, bilder og kalkulator-moduler. Likevel er 

modalitetene i denne oversikten å finne på stort sett alle sidene, og jeg regner dem derfor som 

et representativt utvalg. 

 

MODALITET 
SEMIOTISKE 

RESSURSER 
EKSEMPEL PÅ REALISERING 

Verbalt 

skriftspråk 

Font, skriftstørrelse, 

farger, stil (fet, kursiv, 

understreket), 

kulepunkter, tegnsetting, 

ordvalg, komposisjon, 

informasjonsstruktur  
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Statiske 

illustrasjoner 

Stil (tegnerens 

personlige strek), 

proporsjoner, størrelse, 

farger, fokus, 

orientering, kontrast, 

skarphet, komposisjon, 

relasjon til virkelighet 
 

Innramming 

Størrelse, farger, 

tykkelse, animasjon, 

informasjonsstruktur/ 

plassering, grad av 

interaktivitet, type 

interaktivitet  

 

Piler, vektorer 

Størrelse, farger, 

tykkelse, retning, lengde, 

animasjon (bevegelse 

ved pekerberøring), 

informasjonsstruktur/ 

plassering 

 

Symboler 

Farge, størrelse, 

plassering, stil, relasjon 

til virkelighet/ikonisk 

verdi 

 

 
Figur 4: Skjematisk framstilling av modaliteter, deres semiotiske ressurser og eksempler på realisering i tekstene. 

 

Nettsiden som medium tilbyr åpenbart svært mange muligheter for multimodal 

meningsskaping. Disse opptrer dessuten sjelden alene, men i kombinasjon med flere andre. 

For eksempel er de mange formene for moduler som brukes på Gjensidiges nettsider typisk 

sammensatt av ulike kombinasjoner av rammer, knapper, illustrasjoner, symboler, piler og 

inntastingsfelter. 

 

4.2.3.2 Modal affordans 

Nå som vi er kjent med hvilke modaliteter som finnes på nettsidene og hvordan de brukes der, 

gjelder det å vurdere hvordan de kan utnyttes så effektivt som mulig for problemløsning. 

Modal affordans er som allerede nevnt en slags modalitetsvaluta som forteller oss hvilke ulike 
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begrensninger og muligheter en modalitet har tilgjengelig for meningsskaping. Får man 

oversikt over hver modalitets styrker og svakheter, kan man bedre vite hvor godt egnet de vil 

være til å løse visse oppgaver, hvordan de best samspiller i meningsskapingen, og dermed 

hvor de ulike modalitetene gjør best mulig jobb. For å gjøre jobben mer praktisk og 

overkommelig, skiller jeg i hovedsak mellom verbal og ikke-verbal meningsskaping. 

Unsworth og Cléirgh (2013: 153-4) ser på funksjonell spesialisering for å forklare modale 

affordanser. Verbalspråket er ifølge denne teorien best egnet til å representere kategoriske 

distinksjoner og sekvensielle forhold. Med andre ord er språkets spesialitet 1) å peke ut de 

elementene som finnes i verden og skille dem fra hverandre ved å sette ord på dem og 

kategorisere dem, og 2) å beskrive utviklingen av hendelsesforløp og skille én hendelse over 

tid fra en annen.  

 

Alle de ulike ikke-verbale modalitetene har selvsagt ikke én og samme funksjonelle 

spesialisering, så vi åpner med illustrasjonene, som er ikoniske gjengivelser av virkeligheten. 

De er derfor ikke helt ulike bilder om man ser bort fra at gjengivelsen hverken bruker å være 

eller kan være en tro kopi av det avbildede fenomenet. Dessuten behøver ikke illustrasjonene 

å avbilde noe som faktisk har funnet sted, og kun fantasien setter grenser for motivene. Kress 

og Van Leeuwen (2006) synes å forholde seg til ‘image’, som kan sies å dekke både 

fotografier og illustrasjoner. Jeg tar derfor utgangspunkt i det som sies om bilder, og forholder 

meg til de ikoniske egenskapene de deler, og tilpasser informasjonen etter det vi vet om 

illustrasjonene. Bildet er ifølge funksjonell spesialisering (Unsworth & Cléirgh 2013: 153-4) 

best egnet til å representere romlige forhold, og til å formulere detaljerte forhold i blant annet 

utseende, kvantitet, grad, komplekse og varierende proporsjoner, og dessuten fysiske og 

mentale nærhetsforhold. Graden av detaljer utgjør kanskje den største forskjellen mellom 

illustrasjoner og bilder. Et poeng med å bruke illustrasjoner framfor bilder er nettopp å gjøre 

nedskjæringer på detaljnivået for å gi leseren mindre informasjon å bearbeide, og for å kunne 

framheve visse poenger over andre. For eksempel har ikke Gjensidiges illustrerte mennesker 

ansikter, som kan gjøre det lettere for lesere å identifisere seg med dem. Rammer deltar aktivt 

og hyppig på nettsidene, spesielt rundt interaktive elementer. Innramming, ifølge Kress og 

van Leeuwen (2006: 176-7), samler eller separerer elementer fra den øvrige komposisjonen, 

slik at man ser visse deler av teksten som både tilhørende hverandre og ikke tilhørende de 

andre delene, framfor å se dem som komplementerende for hverandre. Den separerende 

effekten rammene gir bidrar også til å gjøre innrammede elementer mer framtredende enn 

øvrig tekst, og framstår kanskje slik som et slags visuelt direktiv (Kress & van Leeuwen 2006: 
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176). Innramming kan naturligvis graderes, og jo tydeligere eller sterkere innrammingen er, jo 

mer separat er det innrammede fra alt annet, og jo sterkere blir fellesskapet til de andre 

innrammede elementene (Kress & van Leeuwen 2006: 203). Rammene på gjensidige.no er 

alle av samme tykkelse, men de varierer i farger, og de hyppigste er lys grå, gul og mørk blå. 

Mørk blå er en mye sterkere farge enn lys grå, og står i større kontrast til den lyse 

bakgrunnsfargen, og dermed kan elementer innrammet med mørk blå ramme framstå som mer 

innrammet enn elementene innenfor den lys grå rammen. På forsiden har de fleste modulene 

mørk blå ramme, mens knappene inni dem har en lys grå. Slik blir de ulike modulene tydelig 

separert fra hverandre, mens knappene blir tydeligere inkludert i innholdet innenfor rammen. I 

og med at disse modulene befinner seg nettopp på forsiden, kan dette gjøre det enklere for de 

skannende leserne å finne tematikken de er på jakt etter. I tekst 1, som også befinner seg på 

forsiden, men kun er adskilt fra resten av innholdet ved hjelp av bakgrunnsfarge, bidrar 

kanskje den mørk blå rammen rundt knappen til å framheve den og skille handling fra lesning. 

 

Meningsinnholdet organiseres ulikt i verbalspråk og bilder (‘images’), og derfor blir 

informasjonen tilgjengelig for leseren på ulike måter og tidspunkter. Verbalspråket er 

kronologisk organisert, slik at skriftspråk og muntlig tale produseres i en viss, konvensjonell 

rekkefølge over tid (Kress 2013: 55), og man må derfor rekke å lese eller høre i alle fall en 

leddsetning før man oppfatter noe budskap. Bildene er derimot spatialt organiserte, og alt 

meningsbærende innhold ligger tilgjengelig for tolkning på samme tid, innenfor én romlig 

enhet (Kress 2013: 55). Meningen henter vi derfor enten ut ifra delene bildet består av, eller ut 

ifra helheten summen av disse danner, ettersom «[m]eaning is made by the arrangement of 

entities in the framed space; by the kinds of relations between the depicted entities; as well as 

by size, colour, line and shape» (Kress 2013: 56). Ved første blikk kan hvilken som helst del 

av et bilde (‘image’) eller hvilket som helst aspekt ved det utløse en spesifikk tolkning, og 

hvilket som helst av disse elementene kan dermed komme til å stå for en hel, personlig 

tolkning (Bal i Machin 2013: 186). Dette leder oss inn på Harvey Sacks’ (i Machin 2007: 

175-6) begrep om konstruert og sammensatt mening. Konstruert mening oppstår i 

kombinasjonen av ulike komponenter, som grammatikk og arbitrære skrifttegn er, mens 

sammensatt mening oppstår i komplekser av konnotasjoner, erfaringer, og opplevelser. I møte 

med bilder behøver vi ikke forsere et lag av arbitrære tegn før vi får tilgang på noe 

meningsinnhold, og dermed henter vi ut sammensatt mening før vi ser etter konstruert mening 

(Machin 2007: 176). Når vi tolker bilder kreves derfor våre erfaringsmessige referanser og vår 

kunnskap om verden (Machin 2007: 230), og fordi vi bringer våre erfaringer inn i 
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fortolkningen, kan det hende vår relasjon til budskapet forsterkes. Som Machin (2013: 187) 

sier det; bildet vi ser blir underordnet de meningene vi kjenner. Verbalspråk og bilder 

(‘images’) skiller seg altså fra hverandre på flere måter, og dermed er de best egnet på å 

formidle ulike aspekter. Derfor, mener Unsworth og Cléirgh (2013: 154), har disse to 

modalitetene en synergisk interaksjon i meningsskaping. Et bilde bidrar med en visuell 

innkoding av språket, og derfor er det mindre krevende å dekode mening fra skriftlige tekster 

hvis de inneholder bilder (Unsworth & Cléirgh 2013: 159-60): Bildet visualiserer de 

aspektene ved innholdet som språket ikke setter ord på (Unsworth & Cléirgh 2013: 162). 

 

4.2.3.3 Samspill mellom verbale og ikke-verbale modaliteter 

Ved å inkludere ikke-verbale modaliteter i den retoriske strukturanalysen, som Taboada og 

Habel (2013) gjør, antar jeg at det finnes kohesjonsbindinger mellom verbale og illustrerende 

meningsenheter tilsvarende de mellom to verbale meningsenheter. Dette er grunnen til at det i 

teorikapittelet ble brukt en del tid på å etablere dette rause tekstbegrepet som omfatter 

kulturell, multimodal meningsskaping. Samtidig skal man være forsiktig med å anta at 

lingvistiske prinsipper er direkte overførbare til ikke-verbale modaliteter, og ikke tvinge en 

lingvistisk forståelse på ikke-verbale egenskaper. Når det er sagt, synes det å være enighet om 

at ulike modaliteter relaterer seg til hverandre og bidrar på ulike måter til meningsskapingen i 

fellesskap, og det er forskjellige teorier som forsøker å forklare hvordan. Når jeg har forsøkt å 

finne retoriske relasjoner mellom illustrative elementer og verbaltekst, har jeg først tatt 

utgangspunkt i Hallidays system of interclausal relations (i Unsworth & Cléirgh 2013: 153), i 

og med at det allerede trekkes linjer mellom RST og SFL. Her antas det at semantiske bånd 

mellom ulike modaliteter kan ekspandere mening på tre ulike måter: 1) Elaboration, hvor én 

modalitet gjenforteller eller oppklarer noe som allerede er sagt med den andre, 2) extension, 

hvor én modalitet legger til informasjon som ikke kom fram av den andre, og 3) enhancement, 

hvor én modalitet legger til detaljer om hvordan, hvor, når eller hvorfor situasjonen beskrevet 

med den andre modaliteten finner sted (Unsworth & Cléirgh 2013: 153). Hallidays 

elaboration tilsvarer ikke Mann & Taboadas (2005-2017) utdypning, men heller deres 

oppsummering-relasjon. Oppsummering er en presentasjonell relasjon, hvor satellitten 

gjenforteller kjernens innhold i et mer kortfattet format, og leseren er tenkt å gjenkjenne 

satellitten som en gjenfortelling (Mann & Taboada 2005-2017). Hallidays extension er mer 

tilsvarende den typen utdypning vi finner blant de retoriske relasjonene. Til slutt kan 

Hallidays enhancement ta form av flere retoriske relasjoner, da spesielt bevis og formål. 

Extension og enhancement i Hallidays system kan ved første øyekast virke som en og samme 
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sak, sett bort ifra at enhancement definerer hvilken informasjon som legges til. Jeg opplever at 

den typen informasjon som legges til i enhancement-relasjonen er av en slik karakter at den 

ikke bare utdyper, men troverdiggjør. Bevis er en presentasjonell retorisk relasjon hvor 

kjernen kanskje ikke er tilstrekkelig troverdig for forfatterens hensikt, men den støttes av en 

satellitt som virker troverdig på leseren, og dermed øker leserens tro på innholdet i kjernen 

(Mann & Taboada 2005-2017). For eksempel ser vi i tekst 27 og i tekst 25 at bevis-relasjonen 

oppstår der symboler, indekser og farger brukes for å illustrere hvor man befinner seg i en 

prosess. I tekst 25 skilles det mellom hva som er gjort, og hva de neste stegene innebærer, og 

dette knyttes til aktører. Bruken av sterke og svake farger skaper en opplevelse av 

gjennomsiktighet, og det oppstår en kontrast mellom utfylt og ikke utfylt, noe som 

underbygges ytterligere ved hjelp av hakesymbolet i utfylt sirkel. Den stiplede linjen fra én 

ikke utfylt sirkel til den neste bidrar til å underbygge dette ufullførte. Disse symbolene og 

indeksene kan dermed sies å virke som bevismiddel for det som blir sagt i kjernesegmentene 

de omringer. I tekst 27 brukes også bevis-relasjonen for å knytte symboler og farger til fullført 

og ufullført, hvor hakesymbol på grønn bakgrunn beviser at betaling er gjennomført, og to 

motgående piler på gul bakgrunn beviser at betaling ligger til forfall. Man skulle kanskje tro 

at ikoniske meningsbærere hadde flere egenskaper som bevis enn symbolske, men disse 

symbolene kombineres med indekser, noe som kanskje har de mest overbevisende 

egenskapene. Den stiplede linjen og den gjennomsiktige effekten i tekst 25 har slik 

indeksikalsk verdi. Den grønne og gule fargen har sterk symbolsk verdi fra det nærmest 

universelle trafikklyset, og hakesymbolet bærer også konvensjonell mening. Den største 

indeksikalske og dermed bevisførende verdien kommer sannsynligvis av at symbolene 

oppstår som en effekt av noe man har gjort: Betaler man regningen som ligger til forfall, vil 

den også få grønn sirkel med hake, og når banken har godkjent avtalen din, blir neste ring 

utfylt. Symbolene blir til spor av handling, og får dermed indeksikalsk verdi, som gir dem 

bevisførende egenskaper. Gjensidiges karakteristiske illustrasjoner får enten formål-relasjon 

til kjernen den støtter, eller oppsummering-relasjon.  

 

Formål, ifølge Mann & Taboada (2005-2017), er en tematisk relasjon hvor kjernen er en 

aktivitet, og satellitten er en urealisert situasjon, og hensikten er at leseren skal se hvordan 

realiseringen av satellitten avhenger av at også kjernen realiseres. Et godt eksempel på dette 

finner vi i tekst 5: 
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Illustrasjonen kommer i bunnen av teksten som siste segment, og det man først opplever er at 

den ikke inneholder betalingstematikken som ellers er gjennomgående. I stedet ser vi et par 

som står klare ved bilen med pakkede kofferter, og i bakgrunnen er bybildet. Kanskje er de på 

vei et sted, kanskje har de nettopp kommet hjem, men vi antar at de har et sted å bo, eier en 

bil, og de forflytter både seg selv og noen av eiendelene sine. Vi vet også at de har forsikret 

alt dette – hus, bil, reise, helse og innbo – ettersom vi nettopp har lest om betaling av 

forsikring. Ettersom disse ansiktsløse karakterene har flere gyldige forsikringer, må de også 

ha betalt for dem innen fristen, og dermed kan vi likevel si at illustrasjonen kan knyttes opp 

mot forsikringsbetaling. Illustrasjonen bidrar altså med et formål til resten av teksten: 

Forsikringskunder som betaler forsikringene sine (for eksempel på enkleste måte) kan både 

bo, reise, leve og eie med trygge økonomiske sikkerhetsnett. Betaler de ikke for seg, gjelder 

ikke forsikringene lenger. Relasjonen oppsummering finner vi for eksempel i tekst 25: 

 

 

 

Denne illustrasjonen har både ikonisk og symbolsk verdi ettersom den etterligner en virkelig 

hånd som vender tommelen opp, som i seg selv er en symbolsk handling. Følger vi 
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tankegangen om bevisførende symboler, kan man si at den også får indeksikalske egenskaper 

i og med at den dukker opp som effekt av en leserhandling. Konvensjonell bruk av tommel 

opp står typisk for godkjennelse eller anerkjennelse, og med sosiale medier har det også blitt 

synonymt med ‘å like’. Generelt kan man si at en tommel opp er en positiv vurdering. I denne 

teksten samspiller illustrasjonen med verbalteksten «Takk. Nå fikser vi resten! I løpet av noen 

få dager vil avtalen tre i kraft og ved neste forfall trekkes du automatisk.» ved å oppsummere 

det på en mer kortfattet måte. Tommel opp i denne sammenhengen kan stå både for ‘takk’, 

‘du har gjort din del av jobben’ og ‘vi fikser det’. Likevel kan man undre, ville leseren vært 

trygg på at AvtaleGiro er et faktum innen neste trekkdato dersom illustrasjonen sto der alene? 

Denne teksten har i oppgave å gjøre leseren helt sikker på at oppgaven er utført ved å bekrefte 

det til det ikke oppstår flere spørsmål. Bare på dette korte utdraget finnes det to 

oppsummering-relasjoner som bidrar til dette, og i resten av teksten finnes fire bevis-

relasjoner som altså bidrar til budskapet ved å øke troverdigheten. 

 

4.2.4 Tre tekstkategorier 

Analysene har avdekket flere ulike egenskaper ved de 30 nett-tekstene, fra typiske relasjoner 

og metakjerner til deres bruk av ikke-verbale modaliteter. Ut ifra hvordan disse egenskapene 

brukes, virker det å være naturlig at tekstene kan deles inn i tre ulike kategorier. Vi har sett at 

alle tekstene på ulike måter styrer leseren mot handling. I og med at alle har dette felles, kan 

de sies å befinne seg i én og samme kategori ved å være veiledende tekster som tar del i 

selvbetjeningsløsninger. Det kan likevel trekkes skillelinjer ved typen handlingsorientering, 

og danne kategorier med utgangspunkt i hvordan de gjør dette: 

 

1. Løsningsorientert 2. Retningsorientert 3. Prosessuell 

Forteller hva som bør gjøres, 

hvorfor og hvordan 

Foreslår alternativer for 

handling og viser vei 

Er del av en aktivitet  

(i større eller mindre grad) 

 

4.2.4.1 Løsningsorienterte tekster 

I første kategori finnes ‘FAQ’-tekstene. Disse tar utgangspunkt i en problemstilling, og deres 

oppgave er å forklare hvorfor problemet oppstår og hva leseren kan gjøre for å løse det. Flere 

egenskaper knytter disse tekstene sammen, og det er naturligvis hovedsakelig strukturelt. De 

‘ofte stilte spørsmålene’ er typisk forbundet til sine respektive svar med relasjonen løsning, 

ettersom de er nettopp spørsmål og svar. Denne dialoghermende måten å strukturere teksten 
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på, som spørsmål og svar, peker på en rettethet, hvor forfatteren har tatt leserens perspektiv. 

Det er gjennom denne typen rettethet at tekstene i hovedsak formidler noe spesielt 

mellompersonlig. Som vi så tidligere i dette delkapittelet, er ikke spørsmål/svar-strukturen 

alltid tilfellet – noen ganger, som i tekstene 15 og 16, er ikke tittelen formulert som en 

problemstilling. Likevel bidrar konteksten i så stor grad til å konstituere også disse tekstene 

som en del av de ‘ofte stilte spørsmålene’ at dette ikke er nok til å ekskludere dem fra den 

løsningsorienterte kategorien tekster. Den egenskapen som best lar oss vurdere hvorvidt en 

tekst tilhører denne kategorien, er metakjernen. Her er den uten unntak formulert som et 

tilnærmet selvstendig svar på problemstillingen i tittelen, slik at tittel og metakjerne sammen 

danner en spørsmål/svar-kombinasjon, for eksempel «jeg har fått flere giroer, hvilken skal jeg 

betale?» og «Bruk alltid den sist utsendte giroen for hvert forsikringsnummer». Det er nettopp 

av denne grunn at kategorien får navnet ‘løsningsorientert’: Metakjernen, det jeg som leser og 

analytiker antar at forfatteren anser som tekstens mest sentrale informasjon, er en handling 

som lar meg løse problemet jeg tok med meg i møte med teksten. Det finnes også andre, 

mindre obligatoriske fellestrekk ved tekstene som danner denne kategorien. For eksempel går 

relasjonene løsning, utdypning, omstendighet og betingelse gjerne igjen blant disse tekstene. 

Alle disse er tematiske relasjoner, og tekster av denne kategorien kan derfor regnes å 

hovedsakelig virke ideasjonelt: De representerer forhold i verden. Noen løsningsorienterte 

tekster kan inneholde lenker, selv om denne typen handlingsstyring ikke er typisk. Ellers er 

den narrative strukturen med enkelte variasjoner og unntak stort sett den samme. Den åpner 

typisk med leserens problemstilling, følger typisk opp dette med en årsak som forklarer 

hvorfor problemstillingen oppstår, før selve løsningen presenteres. Etter løsningen er 

presentert kan det komme en oppfølgende del (eller flere), som i større grad enn de tre første 

varierer mellom tekstene. Denne fjerde delen vies gjerne til å gi ytterligere detaljer, begrunne 

løsningsforslaget som ble gitt eller presentere et alternativ til det. I denne kategorien finner vi 

tekstene 10-22. 

 

4.2.4.2 Retningsorienterte tekster 

Kategori 2 omfatter tekster som markerer et veiskille for leseren ved å presentere noen 

veivalg (lenker), og forespeile hva som befinner seg bak klikket. Disse kan være flere ulike 

typer tekster, men de har alle til felles at de styrer leseren mot en eller flere handlinger, og er 

veivisende. Denne egenskapen får tekstene i hovedsak av at metakjernene tar form av knapper 

eller lenker, og dermed blir deres oppgave å føre leseren videre. Ordlyden på knappene er 

formulert i imperativ, og henviser til den kommende noden eller en viss aktivitet. Satellitten 
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som støtter metakjernen på det høyeste nivået er som oftest knyttet til den med en motivasjon-

relasjon, og denne opptrer gjerne på flere, ulike nivåer i én og samme tekst. Tittelen er typisk 

knyttet til konteksten (for eksempel «Betaling av forsikringene dine» eller «Opprett 

AvtaleGiro»), og forholder seg til den øvrige teksten med relasjonen forberedelse. Det 

segmentet som følger tittelen er gjerne et direktiv, hvor leseren bes om å utføre handlinger 

eller følge lenken. Dessuten er disse tekstene i mye større grad argumenterende. Begge disse 

egenskapene henger tett sammen med at motivasjon-relasjonen ofte er å finne på et høyt nivå. 

I motsetning til tekstene i forrige kategori, opptrer verbaltekstene her i samspill med fargede 

og animerte rammer, noe som bidrar til å understreke det kommende veivalget og tekstens 

mulighet for interaktivitet. Dessuten samspiller de som drøftet ofte med ulike typer 

illustrasjoner, og er relatert til teksten med enten oppsummering eller formål. Utover disse to, 

er vanlige relasjoner for denne kategorien forberedelse, motivasjon og disjunksjon. Tre av 

disse fem er presentasjonelle relasjoner, slik at tekster av denne kategorien preges i størst grad 

av mellompersonlig metafunksjon, og derfor kan sies å representere relasjonen mellom de 

interagerende partene mer enn den forrige kategorien. De retningsorienterte tekstene vil altså 

på ulike måter forsøke å styre leseren i en eller annen retning. Som diskutert om navigasjon i 

kapittel 2.2.2, krever det multisekvensielle ved hjemmesidene mye av lesernes lesestrategier 

nettopp fordi alle elementene slåss om deres oppmerksomhet. Dette gjelder kanskje spesielt 

denne kategorien tekster, fordi de gjerne befinner seg blant andre, lignende elementer på én 

og samme side, og alle disse besitter egenskaper som dirigerer og argumenterer overfor 

leserne. Blir de for insisterende, kan det hende de virker mer forstyrrende enn veivisende for 

leseren. Det skal undersøkes nærmere i sammenligningen med navigasjonsfunnene. Tekstene 

som befinner seg i denne kategorien er 1-9, 23-24 og 26.  

 

4.2.4.3 Prosessuelle tekster 

Den siste kategorien tekster kan sies å være prosessuelle i den forstand at de utgjør en del av 

selve problemløsningen, men på en annen måte enn de i kategori 1. Der de løsningsorienterte 

tekstene henviser til andre sider, aktiviteter eller tjenester, henviser de prosessuelle tekstene til 

seg selv som beste eller eneste løsningsforslag. For eksempel refererer tekst 29, som er en 

giro, til «denne giro», til «baksiden» og til «kundeidentifikasjon (KID) nederst til venstre». 

Tekst 27, betalingsoversikten, gjør det samme med «her finner du oversikt over alle 

betalingene dine» allerede i andre segment. Ved å referere til seg selv i forbindelse med en 

problemstilling, konstituerer tekstene seg selv som en del av løsningen. Ikke alle de 

prosessuelle tekstene gjør dette eksplisitt, men inneholder gjerne tabeller eller andre 
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komplekse moduler som får omtrent samme effekt gjennom bevis-relasjonen, som drøftet i 

kapittel 4.2.3.3. Disse tabellene og illustrasjonene inneholder gjerne informasjon som er helt 

spesifikk for hver leser tekstene henvender seg til, og deres konkrete situasjon. Ved å gi 

informasjon som oppleves relevant og spesifikk med bevis-relasjoner strukturelt, kan teksten 

oppleves som et endelig svar. I motsetning til tekstene i kategori 2, som befinner seg spredt 

rundt på flere ulike sider, hvor de må dele plassen med andre, tilsvarende tekster, opptar 

gjerne tekstene i denne kategorien en egen side, og er stort sett det eneste leseren har å vende 

oppmerksomheten mot. Tittelen på disse tekstene er gjerne relatert til oppgaven siden er viet 

til, og dermed deler teksten gjerne navn med sidene de befinner seg på. Dette bidrar også til at 

disse tekstene synes å være en aktivitet heller enn å omtale en aktivitet. Også metakjernene i 

disse tekstene er orientert mot den konkrete oppgaven leseren forsøker å utføre, og de er 

gjerne formulert som et eller flere steg i prosessen teksten tar del i. Tekstene benytter seg av 

tabeller, farger og illustrasjoner, og da typisk symboler, som ser ut til å bidra til å skille 

mellom ulike steg i denne prosessen, og orientere leseren mot nåværende punkt. For 

eksempel, i tekst 27, brukes gul farge og piler for å illustrere det som ikke er utført, mens 

grønn farge og hake brukes for å illustrere hva som er utført. Disse modulene og tabellene kan 

være interaktive, som i tekst 27, eller ikke, som i tekst 29. Metakjerne og tabell eller modul 

virker også å være samme segment i denne kategorien tekster, som understreker at forfatteren 

vektlegger nettopp prosessen her. Nettopp fordi prosess er et nøkkelord for disse tekstene, 

virker også den flerkjernede relasjonen sekvens å gå igjen blant dem på ulike måter, selv om 

tekstene i denne kategorien er har større variasjon i struktur enn de andre. Likevel ser vi at 

forberedelse er den vanlige relasjonen mellom tittel og øvrig tekst, og bevis oppstår typisk 

mellom illustrasjon og tekst. Disse to relasjonene regnes av Mann og Taboada (2005-2017) 

som presentasjonelle, og derfor kan man vurdere at tekster i denne kategorien også benytter 

den mellompersonlige metafunksjonen til en viss grad. Tekstene som tilhører kategori 3 er 25, 

27, 28 og 29.  

 

Kanskje kan man anta at de løsningsorienterte og de prosessuelle tekstene i kategori 1 og 3 er 

en type nøkkeltekster som bidrar til løsningen så lenge leserne 1) finner fram til dem og 2) 

forstår dem i tilstrekkelig grad til at de 3) kan bruke siden til å løse problemet, og 4) tekstene 

inneholder informasjon som gjelder lesernes lesemål. I det følgende analysekapittelet går jeg 

gjennom de viktigste funnene fra navigasjonsstudien, før jeg i kapittel 4.4 oppsummerer og 

ser hva analysene kan lære oss om selvbetjeningsløsninger. 
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4.3 NAVIGASJONSSTUDIE 

Likestilt med tekstanalysen er den empiriske navigasjonsstudien, hvor fem kvinner og fem 

menn på aldre mellom 22 og 74 år har møtt selvbetjeningsløsningene på Gjensidiges 

hjemmesider med det definerte lesemålet. Dette ble informantene introdusert for før de 

begynte å navigere, og de ble fortalt at de i etterkant av navigasjonen skulle ta stilling til hvor 

trygge de følte seg på svaret de fant, på en skala fra en til seks, hvor en er helt utrygg, og seks 

tilsvarer helt trygg. De ble også spurt om sitt forhold til AvtaleGiro, som de alle fortalte at de 

benyttet seg av i større eller mindre grad, og kjente godt til. Etter å ha blitt introdusert for 

problemstillingen, ga informantene uttrykk for hvordan de intuitivt ville gått fram, og i løpet 

av navigasjonen skulle de tenke høyt. Noen hadde veldig lett for dette, mens andre navigerte 

stille, og måtte oppmuntres til å fortelle hva de tenkte underveis. Etter at informantene hadde 

endt navigasjonen og oppgitt en grad av trygghet, var de fleste taletrengte, og det ga en 

glidende overgang til et kort og samtalenært semistrukturert intervju, hvor de uttrykte hva de 

opplevde som betryggende og hva som kjentes forvirrende. Dette gir ytterligere innsikt i 

hvordan tekstene på siden oppleves, hvordan de ulike elementene på hver side samspiller, 

hvilke navigasjonsstier som benyttes, og ikke minst hvorvidt kunder av Gjensidige får til å 

løse problemet med de selvbetjeningsløsningene som finnes i dag. La oss åpne analysen med 

en oversikt over de ti ulike informantene og deres resultater etter endt navigasjon. I tabellen 

under ser vi hvilke kanaler de ulike informantene ville foretrukket i møte med 

problemstillingen, hvorvidt navigasjonen kan regnes som vellykket, på hvilken side og hvor 

langt inn i navigasjonsløpet informanten fant løsningen eller ga opp, og til slutt i hvilken grad 

de følte seg betrygget av nettjenestene de møtte: 

 

Informant 
Intuitiv kanal for 

problemløsning 

Vellykket 

navigasjon? 

Punkt for problemløsning/ 

opphørt navigasjon 

Trygg? 

(1-6) 

Logget 

inn? 

Mann 22 Telefon, chat Nei Opprett AvtaleGiro (05.05) 3 Ja 

Kvinne 26 Telefon Ja FAQ, tekst 13 (05.05) 3 Ja 

Kvinne 36 Nettbank, chat Ja FAQ, tekst 13 (06.12) 5 Nei 

Mann 41 Nettbank, telefon Nei Betalingsoversikt (07.43) 1 Ja 

Kvinne 47 Telefon Ja FAQ, tekst 13 (01.28) 6 Nei 

Kvinne 56 Telefon, e-post Nei Totaloversikt (03.31) 2 Ja 

Kvinne 60 Telefon Nei Totaloversikt (06.34) 1 Ja 

Mann 61 Telefon, chat Ja FAQ, tekst 13 (05.38) 6 Ja 

Mann 67 Telefon, nettbank Ja Totaloversikt (03.50) 4 Ja 

Mann 74 Nettside, telefon Nei FAQ, hovedside (01.16) 1 Nei 
Figur 5: Navigasjonsoversikt 
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Alle informantene bortsett fra én oppgir at de ville tatt kontakt per telefon, enten som første 

eller andre alternativ. Derfor ble det naturlig å vurdere navigasjonens vellykkethet blant annet 

etter informantenes behov for å ringe. Halvparten av informantene regner navigasjonen som 

tilstrekkelig vellykket, mens den andre halvparten gir opp navigasjonen. I snitt navigerer 

informantene i omtrent fire minutter og 45 sekunder før de gir opp, og omtrent fire minutter 

og 30 sekunder før de finner en løsning, men med store individuelle forskjeller: De 

vellykkede navigasjonene varierer fra ett minutt og 28 sekunder til seks minutter og 12 

sekunder. De avbrutte navigasjonene varierer fra ett minutt og 16 sekunder til sju minutter og 

43 sekunder. Kanskje mest slående er det at hele fire av de fem hvor navigasjonen regnes som 

vellykket har samme punkt for problemløsning – tekst 13 på siden ‘Ofte stilte spørsmål om 

betaling, AvtaleGiro og faktura’. Ingen av informantene som leste denne teksten navigerte 

videre etterpå, og de tre høyeste karakterene for trygghet ble gitt til denne teksten. Vellykket 

navigasjon er godt fordelt på både alder og kjønn, og ingen av disse faktorene kan derfor sies 

å avgjøre hvor vellykket navigasjonen er. Det ser heller ikke ut til å være noe mønster som 

antyder at informanter med spesielle aldre eller kjønn oppgir høyere eller lavere grad av 

trygghet enn andre. Det er også verdt å merke seg at hele sju av de ti informantene valgte å 

logge inn for å finne en løsning på problemet, og det som sin første handling, eller som 

konsekvens av denne. 

 

4.3.1 Intuitiv kanal for problemløsning 

I møte med problemstillingen fortalte de fleste informantene hvor de ville gått for å finne 

løsningen, og andre ble spurt som en del av det semistrukturerte intervjuet etter endt 

navigasjon. Ved å undersøke hvilke kanaler informantene oppfatter som de mest naturlige og 

hvorfor, kan vi lære noe om forskjellene mellom kundebetjening og selvbetjening. 

 

To av informantene, M41 og K36, oppgir umiddelbart nettbanken som det mest åpenbare 

stedet for problemløsning, og anser dermed problematikk rundt AvtaleGiro som bankens 

ansvarsområde. Også M67 og K56 betrakter nettbanken som en del av 

problemløsningsapparatet, men ikke før et stykke ut i navigasjonen. Altså er det ikke selvsagt 

for kundene at problemer med betaling av forsikringspremien må løses i samråd med 

forsikringsselskapet. Likevel, i og med at dette er en situasjon som ikke er reell for 

informantene, kan man ikke være sikker på at faktiske kunder som har opprettet AvtaleGiro 

på Gjensidiges nettsider vil knytte problemet til banken lenger. Selv om informantene ble 
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fortalt at de opprettet AvtaleGiro på gjensidige.no, har de ikke vært gjennom prosessen i 

nettopp den konteksten og dermed ikke erfart at ansvaret rundt opprettelse av AvtaleGiro er 

like mye Gjensidiges som bankens. Blant funnene rundt foretrukket kanal for problemløsning, 

lærer vi kanskje mest av de som forteller oss noe om informantenes forventninger til 

nettstedet kontra forventningene til en samtale med kunderådgiver. Ni av ti nevnte kontakt 

med kunderådgiver over telefon som et av de mest åpenbare stedene å få løst problemet. Flere 

oppga dessuten chat som et alternativ, men ingen av disse vurderte chat som første og mest 

naturlige alternativ; chat ble helst nevnt i løpet av navigasjonen, gjerne som en siste utvei før 

de ringer. For eksempel, M22 finner veien til siden for opprettelse av AvtaleGiro, og ser dette 

som en mulig løsning på problemet. Han graderer sin trygghet på dette til så mye som tre, til 

tross for at navigasjonen ikke kan regnes som vellykket. Ettersom han skal ha opprettet 

AvtaleGiro allerede, og ikke ønsker å legge inn doble trekk eller forhindre den avtalen som 

kanskje allerede er i orden, blir han usikker og føler behov for å snakke med noen:  

 

(1) 

10 M22:  men e: her ville jeg liksom ha tenkt på- (.) hvis jeg var helt sikker 

11  på at jeg hadde oppretta no greier da, 

12 CLL:  m:m, 

13 M22:  så ville jeg jo ha prøvd å snakka med non. 

14 CLL:  [ja du] hadd det her? 

15 M22:  [via: ] ja jeg tror kanskje det.  

16 CLL:  ja, 

17  M22:  ja. via en chatbot eller e: eller ringt da. 

18 CLL:  m:m. 

19 M22:  jeg er glad i å ringe. 

 

Altså, selv om M22 følte at han var i nærheten av en løsning, unngår han å bruke den til å løse 

problemet på egenhånd, men ønsker å søke hjelp. Når behovet for å ta kontakt oppstår som 

dette, rett ved en mulig løsning, kan det tyde på at selvbetjeningsløsningen mangler 

informasjon som gjelder hans spesifikke situasjon. Som eksempel på ‘å snakke med noen’ 

nevner M22 faktisk chat før telefon, men konkluderer med at han foretrekker telefonen på 

linje 19. Når M74 ikke finner noen løsning på nett og oppdager behovet for kontakt med 

selskapet, synes han å nærmest sidestille kontakt via chat med kontakt via telefon: 

 

 

(2) 

13 M74:  okei, det vet jeg ikke noe om, så da går jeg- da vil jeg gjerne snakke  

14  med dem. 

15 CLL:  m:m. 

16 M74:  og da (.) er det selvfølgelig et telefonnummer her, 

17 CLL:  m:m.                                [m:m,] 

18 M74:  eller jeg ofte så chatter jeg også. [  Sy]nes det er veldig greit. 

19 CLL:  m:m, ja. 

 



   74 

Også denne informanten omtaler kontakt med selskapet som ‘å snakke med dem’. De 

etterlyser med andre ord en samtale, og ‘å snakke med noen’ skulle man tro var forbeholdt 

noe muntlig. Likevel bruker de begge ‘eller’ mellom de to kontaktformene, som indikerer at 

de vurderes som tilnærmet likeverdige alternativer. M61 er en av informantene som forteller 

at han helst ville ringt da han ble introdusert for problemstillingen, men nevner chat som et 

alternativ til å ringe like etter: 

 

(3) 

10 M61: ø: og jæ- jeg ville også å- >det har jeg gjort noen ganger å begynt å 

11  bruke< den chattetjenesten, 

12 CLL: m:m. ja.  

13 M61:  >e- e-< ø:: som jeg har gjort med- med et visst hell noen ganger. 

14 CLL:  m:m. 

15 M61:  og den er jo ofte å:pen om kvelden og.  

 

Når han introduserer chat på linje 10, bruker han konjunksjonen ‘også’, som indikerer at han 

ikke nødvendigvis ser chat som noe ekskluderende alternativ til telefonen, men kanskje 

snarere som en tilleggsmulighet. Dette inntrykket forsterkes også av det han legger til på linje 

13, hvor han bruker det svært modale uttrykket «med et visst hell» framfor ‘med hell’. Altså 

er det ikke sikkert at han forventer like god hjelp over chat som over telefon. Likevel er det 

viktig å anerkjenne at informanten fremhever chat-funksjonen, til tross for at han ennå ikke 

har blitt introdusert for Gjensidiges sider. Flere av informantene nevner altså chat i 

forbindelse med deres behov for å komme i kontakt med bedriften, og synes å se det som et 

godt alternativ til å ringe til kundesenteret deres. Dette kan tyde på at en chat-løsning på 

nettsiden bidrar til færre telefonsamtaler fra kunder som går til nettsidene i møte med et 

problem. Likevel, det finnes kunder som ikke nødvendigvis ville oppsøkt nettsidene først, 

men umiddelbart oppsøkt telefonnummeret. I likhet med M61, erkjenner informanten M67 

sitt behov for å ta kontakt så snart han er blitt gjort kjent med problemstillingen: 

 

(4) 

01 M67:  .hh jeg tenker veldig fort at jeg ville ha:: (.) for eksempel ringt. 

02 CLL:  du villa ringt med en gang? 

03 M67:  fordi at jeg tror- tenker at det må være en misforståelse. 

04 CLL:  mm, 

05 M67:  at det har skjedd noe feil.  

06 M67:  og da vil jeg ha: (.) em jeg regner med at det vil- hvis det da ikke 

07  er sånn lang kø: og ventetid for å komme gjennom så vil det gå fortere 

08  og mere smertefritt for meg å få et klart svar på det enn å gå inn og 

09  kanskje ikke en gang finne svar på det. 

10 CLL:  ja. regne du med å kunn finn svar på det her på nettsida? 

11 M67:  .hhh hhh nei. egentlig ikke. 

 

Dette behovet begrunner han altså med at det må ha oppstått en feil, og at direkte kontakt over 

telefon vil gi ham en løsning raskere og mer smertefritt, ettersom han ikke har noen garanti 

for at det finnes svar på spørsmålene hans på nettsiden. Dette er heller ikke noe han forventer. 
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Dessuten ser det ut til at den motviljen til å lete på nettsiden delvis kommer av muligheten for 

å gå gjennom det uten å finne noen løsning.  Det som kanskje er mest interessant her, er 

hvordan han knytter kanal til problemstilling, og bruker den veldig eksplisitte 

kausalforbindelsen ‘fordi’ før begrunnelsen – han ville ha ringt fordi han tror det må være en 

misforståelse. Situasjonen oppleves altså som ekstraordinær, og derfor ønsker han kontakt per 

telefon. Også M74 knytter kanal til problemstilling, men enda tydeligere enn M67: 

 
(5) 

28 CLL:  no har du jo gått inn her, e det nå anna her som e: (.) frir te dæ  

29  eller føle du at no,                       [nei. nei.] 

30  (.)                        

31 M74:  nei, ikke med denne problemstillingen her, [  så::   ] fordi at da  

32  tenker jeg da kommer jeg ikke videre før jeg har kommet i kontakt. 

 

Denne informanten uttrykte i etterkant av navigasjonen at det er naturlig for ham å se etter en 

løsning på nettsidene nesten uansett hva problemet er. Han navigerte i kun ett minutt og 16 

sekunder før han konkluderte at han ble nødt til å ringe, fordi denne problemstillingen ikke 

ble besvart på nettstedet, og det betyr at denne problemstillingen krever kontakt med noen i 

selskapet. Som allerede nevnt sa også M61 at han ville ringt straks han var introdusert for 

problemstillingen: 

 
(6) 

01 CLL:  hvis- hvis det her no- e: det her e jo tilfellet (.) akkurat no. Du  

02  har fått den giro’n og så- te tross for at du ha:r oppretta avtalegiro 

03  gjennom (.) sian demmers, 

04 M61:  ja. 

05 CLL: e::m e det naturlig for dæ å bare ring med en gang eller villa du (.) 

06  ha gått inn på sian. 

07 M61:  næ: jæ ville ringt. 

08 CLL:  du villa ringt, 

09 M61:  ja. men e ø: jeg ville ringt og spurt hva i svarte er dette for no. 

 

Likevel, da han i etterkant av navigasjonen ble spurt om han vanligvis ringer for å få 

problemene løst, var han klar på at han nesten alltid går på nettsidene først for å unngå 

telefonkø:  

 
(7) 

51 CLL:  .hh når du har et sånt problem som det her og du tenke at det her ska 

52  æ kom  te bunns i, (.) e det naturlig for dæ å gå rett på nettsidan å 

53  leit der [ el]le:r, 

54 M61:          [ja.]   

55 CLL:  ja det e det? 

56 M61:  ja. 

57 CLL:  det e’kke sånn at du liksom- du ringe med e:n gang liksom. Du: vil  

58  prøv litt [på egenhånd først.] 

59 M61:            [    nei.   nei.   ] jeg leter på (.) nettet først. 

60 CLL:  ja. mm. (.) og da:: 

61 M61:  og blant annet fordi at det man vet når man ringer er at man må ta  

62  tastevalg fire og sju [og vente i:] fjorten minutter. 

63 CLL:                        [  ja.  ja. ] 
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Dessuten er heller ikke denne informanten overbevist om at siden med ‘ofte stilte spørsmål’ 

vil være behjelpelig, selv om han etterhvert oppsøker den aktivt og finner svaret sitt der: 

 

(8) 

64 CLL:  e::m: når du- så det ut som på en måte gi- du du visst at du kom te å 

65  finn det du trengt på ofte stilte spørsmål. 

67 M61:  nei. [    ] Jeg visste det ikke men jeg- jeg håpet og trodde det. 

68 CLL:        [ ja.] ja nettopp. 

69 M61: men at jeg skulle finne nøyaktig de- [(.) ] ø:: det var over all   

70  forventning. 

71 CLL:              [ ja.] 

 

Alle disse faktorene i kombinasjon hos tre ulike informanter peker mot at selve lesemålet 

bidrar til å bestemme hvilken kanal kundene velger når de skal finne en løsning. Føles 

problemet særegent og ekstraordinært, framstår det mindre sannsynlig at det ligger besvart på 

nettsidene, og da vil det kanskje oppleves mer nyttig å komme i dialog med et menneske for å 

finne en løsning, selv om noen informanter hevder at de helst leter på nettsidene først. Det kan 

også forklare hvorfor kun halvparten informantene oppsøker ‘ofte stilte spørsmål’. Dessuten 

viste skjermopptakene at hele sju av de ti informantene valgte å logge inn som del av sin 

første handling på nettsidene. Fem av disse sju valgte knapper med hyperteksten ‘logg inn’ 

uten noen videre oppfordring eller argumentering. Blant de siste to valgte én lenketeksten 

‘logg inn og få oversikt’, og i den andre ble innlogging konsekvens av å velge lenketeksten 

‘se siste utførte betaling’. At så mange av informantene helt i begynnelsen av sitt 

navigasjonsløp velger å logge inn eller finner en navigasjonssti som involverer ‘dine 

betalinger’ kan tyde på at man i møte med denne problemstillingen oppsøker tilpasset 

informasjon når man likevel har nettsidene å forholde seg til. Tilpasning til den konkrete 

situasjonen virker altså å være viktig med denne problemstillingen. 

 

K56 oppgir en annen interessant grunn til at det faller henne naturlig å ringe til kundesenteret 

framfor å navigere på nett:  

 
(9) 

28 K56:  e:: og det e og litt fordi at æ e en sånn at æ vil da også gi uttrykk 

29  for at æ bli forbandet, 

30 CLL:  ja. 

31 K56:  sånn at når æ da får en stakkar på tråden på anner sia (.) så:: si æ 

32  te han at dette e veldig dumt gjort at dåkk sende ut sånne når æ har 

33  en avtalegiro:, 

 

Hun har vært inne i totaloversikten og sett at det er satt opp AvtaleGiro med tolv 

betalingsterminer som betalingsmåte, og beroliges noe av det, men har fortsatt stort behov for 

å snakke med en kunderådgiver om problemet – delvis fordi det fortsatt er forvirrende med 
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regningen hun har fått, og delvis fordi hun ønsker at Gjensidige skal vite om problemet 

hennes. Hun har altså et behov for å gi tilbakemelding til selskapet om sin opplevelse. Altså 

bør man spørre seg om også selvbetjeningsløsningene burde tilfredsstille et sånt behov, selv 

om man naturligvis ikke ønsker seg hauger med klagemeldinger. I forbindelse med utvikling 

av nettsider er det vanlig å ha en tilbakemeldingsboks hvor kunder kan fortelle hvorvidt de 

fant det de lette etter eller ikke. Disse gir nyttig informasjon til avdelingene som 

vedlikeholder nettsidene, og kan samtidig gi navigerende kunder mulighet til å si fra om sin 

misnøye til selskapet. Samtidig har ikke utviklingen av nettsidene noe å gjøre med systemene 

rundt utsending av giroer, så slike tilbakemeldingsbokser kan også virke mot sin hensikt 

dersom meldinger om misnøye ikke formidles til aktører som faktisk kan gjøre slike 

endringer. Videre vil misfornøyde kunder som har behov for å dele misnøye antakeligvis også 

ha et behov for å få svar på misnøyen.  

 

Behovet for å komme i kontakt med selskapet kan altså for mange kunder tilfredsstilles både 

ved å ringe og chatte. Ikke bare er behovet der for å få hjelp og informasjon i møte med et 

forvirrende problem, men det finnes også kunder som ønsker å komme i kontakt for å kunne 

dele sin opplevelse og misnøye med selskapet. Fellesnevneren mellom disse to grunnene til å 

ta kontakt har kanskje sitt opphav i at for hver enkelt kunde oppleves situasjonen som noe 

uvanlig, som bør gås etter i sømmene, og at det da blir behov for en samtale. Vi har sett at 

forventningene til informasjonen om akkurat dette problemet på nettsidene er ganske lave, og 

da er det naturlige neste steg å undersøke hvordan de bidrar til problemløsningen. 

 

4.3.2 Vellykket navigasjon? 

For å undersøke hvor mye hjelp informantene faktisk får fra de ulike tjenestene på nettsidene, 

er jeg spesielt interessert i punktet hvor de enten finner og slår seg til ro med en løsning eller 

gir opp å navigere på egenhånd. Som vi så i tabellen i figur 5, er det stor variasjon i hvor lang 

tid informantene er villige til å investere i navigasjonen, og hvor de befinner seg når de finner 

et svar eller gir opp. Hvorvidt navigasjonen er vellykket, har jeg som nevnt i introduksjonen 

vurdert ut ifra informantenes behov for å ringe kundesenteret, deres grad av trygghet, og ikke 

minst ‘aha-opplevelsen’ eller eureka-øyeblikket de får i møte med et løsningsforslag. Med 

andre ord handler det mer om hva informantene opplever enn hva de har funnet eller hvor de 

har vært. Jeg har vurdert at fem av informantene navigerte med suksess ut ifra disse 

kriteriene, hvor to kan sies å være tvilstilfeller. I det følgende skal jeg se nærmere på hvordan 

informantene oppfyller kriteriene. 
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‘Aha-opplevelsen’ ble i introduksjonen definert som positive følelser, opplevd sannhet og tro 

på sin egen dømmekraft som resultat av at løsningen kommer plutselig og skaper 

overraskende god flyt i problemløsningsprosessen (Topolinski & Reber 2010: 1). Dette 

illustreres kanskje best med et eksempel, og det er tydeligst hos informanten K47: 

 

(10) 

11  K47:  jeg klarer ikke opprette: jeg har nylig f- A::. (2.0) jeg har nylig  

12  opprettet avtalegiro men får likevel giro ((klikker)) i posten.  

13  (2.0) 

14 CLL:  det høres jo riktig ut. 

15 K47:  >når forsikringen opprettes vil det alltid produseres en gi:ro for  

16  hele årsbeløpet. Hvis du nettopp har kan du se bort ifra det. °Du vil 

17  straks motta  betaling,°< (.) ja men okei men da fikk e jo sva:r da, 

 

 

I første linje av utdraget over skumleser hun, først de første fire ordene av tekst 12 og deretter 

de første tre av tekst 13 før hun avbryter seg selv med en lang ‘a’-lyd med fallende 

sluttintonasjon og økt volum. En slik ‘ah’ kaller Heritage (1984) et ‘change-of-state token’, 

altså et slags uttrykk for en endring i talerens kognitive tilstand. Mie Femø Nielsen (2002) 

kaller derfor disse ‘kognitive skiftemarkører’ på dansk. Ifølge Heritage (2016: 208) har de 

fleste språk i alle fall to kognitive skiftemarkører, og de tar derfor mange ulike former. De 

engelske partiklene ‘ah’ og ‘oh’ har i de tidligste studiene fått spesielt mye oppmerksomhet 

(Heritage 2016: 207). Aijmer (1987: 61) undersøker disse to i sin artikkel, og mener slike 

kognitive skiftemarkører er spesielt interessante fordi de i et øyeblikk gir oss tilgang på 

talerens mentale prosess: ‘Oh’ og ‘ah’, forteller hun, «[...] can be associated with an 

interruption or an intervention in the conversation at the point at which a person reacts to an 

unexpected situation» (Aijmer 1984: 63) og som eksempler på en slik uventet situasjon 

nevner hun plutselig innsikt, en korrekt gjetning, observasjon eller at man klarer å løse et 

problem. I tillegg sier hun at ‘ah’ kan være uttrykk for gleden som oppstår når man finner det 

man leter etter (Aijmer 1984: 64), og i motsetning til ‘oh’ knyttes ‘ah’ utelukkende til en 

positiv vurdering i Aijmers (1984: 66) undersøkelser. Til tross for at dette er sagt om 

engelskspråkliges bruk av den kognitive skiftemarkøren, stemmer det godt overens med 

situasjonen K47 befinner seg i når hun ytrer sitt ‘ah’: Hun har et problem, og leter etter svaret, 

og idet hun kommer over tittelproblemstillingen for tekst 13, «Jeg har nylig opprettet 

AvtaleGiro, men får likevel giro i posten», utbryter hun «A::.».  Dette følges av en pause på 

to sekunder før hun leser spørsmålet høyt. Mot slutten av høytlesningen klikker hun på 

problemstillingen for å åpne Gjensidiges løsningsforslag. Deretter er det en ny to sekunder 

lang pause. Jeg som intervjuer vurderer her at informanten har begynt å lese stille, og tar neste 
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tur for å oppmuntre til videre høyttenkning. At mitt bidrag da reflekterer min vurdering av 

hennes funn er et feilgrep som i kan ha skapt feilkilder ved å påvirke hennes vurdering av 

funnet. Uten å forsvare dette feilgrepet, kan man innvende at jeg her har hørt både ‘aha-

opplevelsen’ og klikket, som begge vitner om at informanten allerede har ‘valgt’ løsningen 

før mitt bidrag ytres. Informantens neste tur påfølger uten pauser, nølelyder eller noe svar på 

min vurdering, som kan bety at hun ikke påvirkes noe særlig av den. Dessuten, når hun da har 

lest svaret på problemstillingen og kommer til konklusjonen sin, «ja men okei men da 

fikk e jo sva:r da,», framstår den veldig oppriktig. Pausen mellom høytlesning og 

konklusjon er ikke lang, og hun går litt opp i stemmeleie når hun konkluderer. I løpet av 

høytlesningen, like etter «Hvis du nettopp har kan du se bort ifra det.», hvor hun 

dessuten hopper over å lese deler av teksten («Hvis du nettopp har opprettet AvtaleGiro»), 

senker hun volumet noe og avbryter lesningen før setningen er fullført, som om denne 

informasjonen ikke er like sentral. Lignende prosesser finner vi også hos K36, selv om de 

kommer til uttrykk på andre måter: 

 
(11) 

17 K36: e:: ja. (.) det tror eg. e::: du ha:r nylig opprettet avtalegiro men  

18   (.) e  allikevel fått giro i poste:n. den må jo være: ((klikker)) ska  

19  vi se: nå:r forsikringen opprettes vil det alltid produseres en giro  

20  for hele årsbeløpe:t, har du nettopp opprettet kan du se bort fra  

21   denne giroen og det vi:l (.) >la la la la la<. okei så alt e egentlig  

22  i boks da. 

 

Uthevet på linje 18 ser vi K36’ reaksjon på tittelproblemstillingen for tekst 13. Dette er ingen 

‘change-of-state token’ som Heritage (1984) beskriver dem, men heller en mindre plutselig og 

mer eksplisitt form, som ikke nødvendigvis kan regnes for å være en ‘aha-opplevelse’. K36 

var den eneste informanten som benyttet seg av søkefeltet, og det førte henne på en 

tilsvarende ‘ofte stilte spørsmål’-side, men for bedriftskunder, som altså er en blindgate på 

veien mot hennes lesemål. Der åpnet hun tre ulike tittelproblemstillinger, hvor den første 

hadde omtrent samme ordlyd som tekst 13, men fordi informasjonen i svar-teksten ikke 

stemmer overens med situasjonen hun befinner seg i, opplever hun ikke lenger 

tittelproblemstillingen som relevant. Dette skjer altså med to andre slike tekster før hun møter 

på tekst 13, og disse blindgatene – spesielt den første – kan bidra til å fjerne noe av 

overraskelsesmomentet ved tittelen i tekst 13. Dessuten oppgir ikke K36 at hun ville ringt, 

som alle de andre informantene, men tenker umiddelbart at hun ville undersøkt saken i 

nettbanken sin. Altså forventer hun ikke nødvendigvis å finne svar på problemstillingen på 

Gjensidiges nettsider, i og med at hun anser nettbanken som mest åpenbare sted å starte 
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undersøkelsene. At hun ikke føler behov for å ringe kan likevel indikere at hun har større 

tiltro til å finne informasjon på nett enn det andre informanter har. Hun sier hun er betrygget 

til grad fem, altså temmelig trygg. Dette inntrykket får man også fra utdragets linjer 21-22, 

hvor hun avbryter høytlesningen og kun markerer fortsettende tekst med det vi kan kalle 

stedfortredende nonsensstavelser («>la la la la la.<», ikke ulikt ‘bla bla bla’), og deretter 

vurderer oppgaven som løst («okei så alt e egentlig i boks da.»). Helt beroliget er hun 

imidlertid ikke, for hun forteller at hun ville vært ekstra oppmerksom på neste forventede 

trekk med AvtaleGiro, og om det ikke går som det skal, tar hun kontakt: 

 
(12) 

32 K36:  e::m eg hadde vel gjerne hatt det i bakhodet, 

33 CLL:  mm. 

34 K36:  e::: (.) også @hadde eg@ e: e:: hadde eg vært obs på om det trekket  

35  faktisk skjedde eller ikkje.  

36 CLL:  ja. ja. 

37 K36:  for om eg så skulle ta kontakt. 

 

K36 ser det altså som sitt eget ansvar å følge med på at Gjensidiges løsningsforslag faktisk er 

riktig løsning på hennes problem. Dette kommer vi tilbake til på slutten av dette delkapittelet. 

 

Når K26 oppdager problemstillingen som leder til tekst 13 på siden for ‘ofte stilte spørsmål’, 

altså «Jeg har nylig opprettet AvtaleGiro, men får likevel giro i posten», bruker hun et slags 

uttrykk for jubel (jei::,/’yay’). Dette indikerer, som i tilfellet over, at hun opplever å finne 

noe som passer hennes situasjon godt, og dette tolker jeg derfor som en type ‘aha-opplevelse’. 

Når hun har lest også løsningen presentert i kombinasjon med problemstillingen, gir hun 

ytterligere uttrykk for at hennes spesifikke problemstilling blir besvart, men med flere pauser. 

Disse pausene kan tyde på nøling, betenkningstid eller bare mindre entusiasme enn det vi ser 

hos de andre, og det støttes av at K26 oppgir bare 3 som grad av trygghet til løsningen hun 

fant, altså lavest blant de vellykkede navigasjonene. Det som skaper mest tvil rundt hvor 

vellykket navigasjonen er, er imidlertid at hun etter å ha bekreftet løsningsforslaget forteller at 

hun kanskje ville tatt kontakt for å dobbeltsjekke: 

 

(13) 

01  K26:  jei::,  

02 CLL:  @hm hm@ .hh 
03     (.) 

04 K26:  skal vi se::: (.) men får likevel giro i posten (.) ja[:: ] 

05 CLL:                                                       [vil] du læs  

06  høyt, 

07 K26:  når forsikringen opprettes vil det alltid produseres en gi:ro for hele 

08  årsbeløpet. (.) .hhh har du nettopp a:pprettet avtalegiro kan du se  

09   bort fra denne giroen ja. vil straks motta betalingsoversikt for   

10  avtalegiro som viser trekkbeløp og antall trekk. 
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11      (.) 

12  K26:  ja,  

13 CLL:  ja.  

14       (.) 

15  K26:  så bra. (.) da kan jeg jo bare se bort i fra den da. 

16 CLL:  Ja. kor trygg føle du dæ på det? Sånn (.) en te fem liksom  

17  [en te] seks, 

18  K26: [mt ja] det er det (.) jeg e::: (.) da ville jeg kanskje: (.) jeg  

19  villa sjekka med de kanskje. 

 

Altså er det noe uklart hvorvidt denne navigasjonen kan regnes som vellykket eller ikke, 

ettersom hun viser noen av kriteriene for vellykkethet. Behovet for å ringe er der fortsatt, og 

dette kriteriet veier tungt i vurderingen, ettersom det betyr at sidene ikke gjør denne 

informanten helt selvhjulpen. Likevel kan det være av betydning at jeg følger opp hennes 

bekreftelse av løsningen med å spørre henne hvor trygg hun føler seg på det – kanskje gjør 

dette at informanten tenker seg om en ekstra gang, og ikke ville gjort det ellers. I denne 

sammenheng skal det også nevnes at informanten i forkant av navigasjonen ble informert om 

at jeg etterpå kom til å be henne vurdere i hvilken grad hun føler seg trygg på løsningen. 

Dessuten spørs det hvor mye man skal vektlegge de ulike tegnene på vellykket navigasjon. I 

utdraget over ser vi både ‘aha-opplevelsen’ på linje 1, anerkjennelsen av løsningsforslaget 

(«kan du se bort fra denne giroen ja.») på linje 9, ‘ja’-et med lysere stemmeleie og 

fortsettende intonasjon på linje 12, og ikke minst den positive vurderingen («så bra.») og 

eksplisitte bekreftelsen av løsningen («da kan jeg jo bare se bort i fra den da.») som 

vi ser på linje 15. Anerkjennelsen av løsningsforslaget på linje 9 er spesielt spennende fordi vi 

så i tekstanalysene at segmentet «kan du se bort fra denne giroen» er tekstens metakjerne, 

altså den mest sentrale informasjonen ifølge strukturen. Når K26 legger til et ‘ja’ her, kan det 

tyde på at hun legger ekstra merke til denne delen av teksten, eller vurderer informasjonen her 

som spesielt relevant. Når vi i tillegg har sett at K47 senker volumet og avbryter 

høytlesningen av teksten som kommer etter dette segmentet, og heller ikke K36 bryr seg med 

å lese videre etter dette segmentet, er det fristende å anta at innholdet i metakjernen i denne 

teksten gjør jobben sin som spesielt sentral informasjon. I det følgende skal jeg også vurdere 

bekreftelsen på linje 15 litt nærmere – dette er nemlig noe vi ser hos flere informanter.  

 

M61 er den fjerde informanten som finner fram til tekst 13 og opplever den som en treffende 

løsning på problemstillingen. Hans ‘aha-opplevelse’ tar heller ikke form av noen kognitiv 

skiftemarkør som Heritage beskriver dem, men reflekteres i høytlesningen av 

tittelproblemstillingen på linjene 26-27 i utdraget under, hvor stemmeleiet blir lysere, tempoet 

senkes og det er antydning til latter i stemmen. Dessuten ler jeg i den påfølgende turen som 
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reaksjon på hans presentasjon av problemstillingen. Alt dette kan til sammen tolkes som tegn 

på overraskelse, og dette bekrefter informanten senere under det semistrukturerte intervjuet, 

som vi så på linjene 69-70 i utdraget fra eksempel 8: «men at jeg skulle finne nøyaktig 

de- [(.)] ø:: det var over all forventning.». I likhet med K26’ tilfelle, følges denne 

høytlesningen av Gjensidiges løsningsforslag med en vurdering på linje 34, og deretter en 

bekreftelse av løsningen på linje 36: 

 

(14) 

26  M61:  @<jeg har nylig opprettet avtalegiro men får li:kevel giro i   

27  posten,>@ 

28 CLL:  @@ 

29 M61:  >når forsikringa opprettes vil det alltid produseres en giro for hele 

30  årsbeløpet, (.) har du nettopp opprettet avtalegiro kan du se BORT fra 

31  denne giroen. (.) du vil straks motta betalingsoversikt for avtalegiro 

32  °som viser trekkbeløp og antall trekk°< 

33  (.) 

34  M61:  men da er’e jo løst da. 

35 CLL: ja. 

36  M61:  jeg kan jo se bort fra den. 

 

Både i vurderingen og bekreftelsen finnes noen pragmatiske partikler som kan fortelle oss noe 

om holdningen til Gjensidiges løsningsforslag. I vurderingen på linje 34 finner vi ulike typer 

kausal bruk av ‘da’ («men da er’e jo løst da»). ‘Jo’ finner vi også på denne linjen, og 

igjen på linje 36. Slik dobbel bruk av kausal ‘da’, spesielt i kombinasjon med ‘men’ første 

gang bidrar til å gjøre løsningsforslag om til endelig løsning ved å konkludere på et vis. ‘Da’ 

virker på denne måten ikke ulikt ‘dermed’, som peker tilbake på løsningsforslaget han nettopp 

har lest. Altså, fordi selskapet sier dette, «er’e løst». Før informantene begynte å navigere, 

fikk de beskjed om å si fra når de fant en løsning på problemet, og det kan godt være slik 

disse konklusjonene er ment å virke. De er bedt om å løse en oppgave, og dette er agenda for 

aktivitet og høyttenkning fram til oppgaven er løst. Derfor påkaller konteksten at løsningen 

gjøres eksplisitt. Dette ‘kravet’ er både knyttet til det tekstuelle ved situasjonen, altså at en 

oppgave av natur er til for å løses; det mellompersonlige ved den, altså at jeg som 

oppgavestiller, intervjuer og samtalepartner er informert om at oppgaven er løst, og ikke har 

innvendinger til det; og det ideasjonelle ved situasjonen, altså at løsningen bærer verdifull 

mening i relasjon til oppgaven. Når det nå legges til grunn en autopoietisk forståelse av 

kommunikasjon, vil en slik bekreftelse også få verdi fordi leseren verbaliserer og gjør sin 

forståelse eksplisitt. Som allerede drøftet i teorikapittelet, bidrar jeg-til-meg-systemet til å 

omgjøre informasjon til mening, ettersom «[t]he I-I system qualitatively transforms the 

information, and this leads to a restructuring of the ‘I’ itself» (Lotman i Tønnesson 2004: 70). 

I tilfeller som dette, hvor informasjonen er del av en løsning på et problem leseren befinner 
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seg i, vil meningen dessuten få spesielt høy verdi for leseren. Selv om det i dette prosjektets 

tilfelle er snakk om simuleringer av en slik frustrerende situasjon, opplevde jeg at mange av 

informantene gjenkjente frustrasjonen fra tidligere erfaringer, og ble forholdsvis investert i å 

finne en løsning. Når dette leder til et løsningsforslag som oppleves som spesielt treffende for 

den spesifikke situasjonen du befinner deg i, vil en slik verbalisering og eksplisittgjøring av 

løsningsforslaget kanskje bidra til å gjøre den mer reell.  

 

M67 er den eneste som navigerer med suksess uten å ha kommet til tekst 13. Dette er også en 

av to navigasjoner hvor det finnes tvil rundt suksessen. Mens det i det andre tilfellet oppstår 

tvil fordi informanten uttrykker at hun fortsatt kunne tenkt seg å ringe, er navigasjonen hos 

M67 tvetydig hovedsakelig fordi det ikke finnes noen ‘aha-opplevelse’. Derimot finner vi et 

lengre resonnement hos denne informanten: 

 

(15) 

18 M67:  men e: i og med at de andre- disse månedlige greiene ruller og går, 

19 CLL:  m:m 

20 M67:  så regner jeg med at jeg kan bare la den ligge da, 

21 CLL:  nettopp. 

22 M67:  men jeg får meg ikke til å kaste’n. 

  [18 sek fjernet]  

23 M67:  her står det svart på hvitt at det er- m: e:: (.) at det er e::   

24  avtalegiro:, og da skal ikke jeg trenge å foreta meg noe som helst, 

25 CLL:  m: 

26  M67:  ((kremter)) og da tenker jeg et øyeblikk i min latskap at da: kan jeg 

27  med god samvittighet bare la- ø legge bort den. 

 

I motsetning til de fire andre vellykkede navigasjonene har M67 altså ikke funnet noen 

informasjon han opplever som direkte spesifikk for problemstillingen han står overfor, men 

resonnerer ut ifra den informasjonen han faktisk finner. På linjene 26-27 ser vi at han også 

sitter igjen med en eksplisitt konklusjon på problemets løsning, tilnærmet lik bekreftelsene vi 

har sett hos de andre informantene. M67 bruker nesten all sin navigasjonstid i totaloversikten, 

altså den siden man kommer til rett etter man har logget inn. Derfra går han inn på hver av de 

to forsikringsproduktene han ‘eier’, og ser at begge er oppført med AvtaleGiro og tolv 

betalingsterminer i oversikten. Uten at dette gir ham noen informasjon om giroen han har 

mottatt i posten, blir han tilstrekkelig beroliget av denne informasjonen. Både K56 og K60, 

som begge avbrøt navigasjonen uten noen løsning, tilnærmet seg problemstillingen med 

samme framgangsmåte som M67, og navigerte ut ifra totaloversikten. De fant også ut at 

forsikringene hadde AvtaleGiro som registrerte betalingsmåte, men ingen av dem aksepterte 

dette som en god nok løsning: 
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(16) 

13 CLL:  men når du no- du fant jo det her at det står at du  har avtalegiro på 

14  nett. men føle du dæ da trygg på at neste trekk kjæm te å gå sånn at 

15  du ikke-= 

16  K60:  =ne:i. 

17 CLL:  nei. 

18  (.) 

19  K60:  på ingen måte. (.) absolutt ikke. 

 

K60 er tydelig på at hun ikke finner noen som helst trygghet i at AvtaleGiro er oppført som 

betalingsmåte på de innloggede sidene. Som vi ser på både avbruddet og latch-en på utdragets 

tredje og fjerde linje, behøver hun ikke noe betenkningstid for å svare på spørsmålet. K56 

uttrykker også eksplisitt at hun ikke får betryggelsen hun trenger, men anerkjenner at det er 

registrert AvtaleGiro og at det bidrar til noe bedre forståelse. Likevel opplever hun 

diskrepansen mellom det som står på nettsiden og det som står på giroen som for stor til å la 

seg berolige av det. Samspillet mellom informasjonen i giroen (tekst 27) og den i nett-

tekstene har altså noe å si for hvordan løsningsforslagene på nett vurderes av leserne. Når de 

to tekstene motsier hverandre i sine løsningsforslag, må leserne vurdere hvilken de skal følge. 

Begge tekstene er på hver sin måte spesielt tilpasset leseren, og framstår derfor troverdig: 

Giroen er adressert spesielt til mottakeren, og totaloversikten utgjør informasjon som er basert 

på innloggingsinformasjonen man nettopp oppga. Derfor lar K56, i motsetning til M67, ikke 

informasjonen på nettsiden overstyre informasjonen på giroen, og ville enten ventet i 

telefonkø eller ta kontakt via chat: 

 
(17) 

01 K56:  Der står det også avtalegiro tolv betalingsterminer (.) em::   

02  (.) men også et hovedforfall som e da e:n (.) °to° tre måna før. 

03 CLL: @@ 

04 K56: E: så da villa æ tenkt at det e noe ugler i mosen i  og med at æ har  

05  fått det derre der såppas mye etterpå. Så da vil æ fortsett å sitte i 

06   den køen. Æ får ikke den betryggelsen æ treng her, fordi at sjøl om  

07  det står avtalegiro tolv betalingsterminer her, (.) så vil jo æ >føl 

08  det-< men så kan æ jo gå å se på chat her da, 

 

Når diskrepansen mellom to ulike rådgivende tekster blir stor, kan man altså si at forvirringen 

øker, og behovet for å kontakte kundesenteret kan bli desto større. Som vi så i eksempel 4, 

antar M67 at giroen har kommet på grunn av en misforståelse, og da blir situasjonen mer 

særegen, slik at generelle svar fra nettsiden oppleves mindre aktuelt. En situasjon som denne, 

hvor leseren må vurdere hvilket løsningsforslag som gjelder, blir naturligvis den enkelte leser 

desto mer avgjørende for hva den endelige løsningen blir. For noen navigatører, som for M67, 

er det som vi så ikke nødvendig med noen ‘aha-opplevelse’ for å føle seg tilstrekkelig 

beroliget av informasjonen på nettsiden. Det er heller ikke bare opp til teksten, men som jeg 

også var inne på i teorikapittelets avsnitt om dialogisme, oppstår meningen i møtet mellom 
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leser og tekst. Om disse ‘partene’ ikke oppnår intersubjektivitet, har leseren heller ingen 

løsning på problemet sitt, og må fortsette å forhandle om mening utenfor den informasjonen 

tekstene kan tilby. Derfor kan én og samme tekst virke betryggende nok for M67, men ikke 

for K56 og K60. 

 

Dette fører oss tilbake over på hvor informantene opplever at ansvaret for løsningsforslaget 

ligger. Det er allerede nevnt at K36 oppfatter det som sitt ansvar å følge med på at trekkene 

går som de skal. Dette kan også være grunnen til at K26, som viser tydelige tegn på trygghet i 

løsningsforslaget hun fant, fortsatt føler et visst behov for å få kontakt med selskapet («[mt 

ja] det er det (.) jeg e::: (.) da ville jeg kanskje: (.) jeg villa sjekka med 

de kanskje.»). Om hun opplever at ansvaret for problemløsningens riktighet hviler på henne, 

vil det være naturlig å ta kontakt for å få løsningsforslaget bekreftet av selskapet, slik at noe 

av ansvaret legges over på dem. Hos M61 og K47 ser vi motsatt opplevd fordeling av ansvar: 

 
(18) 

28 K47:  æ- e syns den e informativ og den gir mei:  

29 CLL:  mm 

30 K47:  e- beskjeda, [ så ] om det skull bli nå tull her,  

31 CLL:              [ mm ] (.) mm 

32  K47:  så kan e si at men det står jo her, 

33 CLL:  ja, 

34 K47:  det står at e kan se bort i fra det, det står at e vil straks motta. 

35  CLL:  ja. 

36  K47:  så:: (.) e har ingen grunn te ikke å stol på det. 

37 CLL:  nei. [     så hvis du no-     ] 

38 K47:      [og e tenke hvis det- og-] og hvis det da bli et problem så e  

39   tenke e det e demmers feil,  

40 CLL:  ja, 

41  K47:  ja. da har e ryggen fri. 

 

 

(19) 

37 CLL:  ja. så da hvis du da ska da gi- da- da har du funne løsninga, (.) du e  

38  trygg på det? 

39  M61:  ja::, når det står her (>svarthvitt<) at jeg kan se bort fra’n da skal  

40  du helse og si at jeg ser bort fra’n altså. 

41 CLL:  [@@@@] 

42 M61:  [@@@@] 

43  M61:  @jeg tar skjermdump av den liksom@ 

 

 

Begge disse informantene er tydelige på at om de følger en anbefaling Gjensidige har 

publisert på sine nettsider, er ansvaret fullstendig Gjensidiges om det skulle vise seg å være 

feil. Disse fire informantene har alle anerkjent samme tekst som løsning på samme 

problemstilling, men deres opplevde trygghet varierer. Selv om et utvalg på fire ikke er 

spesielt representativt, ser vi at det er de to yngste som legger mer ansvar på seg selv, og de to 

eldste som legger mer ansvar på bedriften.  
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4.3.2.1 Å logge inn eller ikke å logge inn? 

Hele sju av ti informanter logger inn som del av sitt første steg mot å finne en løsning på 

problemet sitt. Innlogging innebærer tilgang på kundespesifikke data, og fører til egne, 

lukkede sider, gjerne kalt ‘mine sider’ eller lignende. Her finnes det typisk informasjon om 

produktene man eier og vilkår for disse, i tillegg til annen data man deler med selskapet. Når 

så mange av informantene velger å logge inn, kan det tyde på en forventning om at svaret 

finnes som en del av slik tilpasset og kundespesifikk informasjon. Om kundene i 

utgangspunktet føler et behov for å ringe, kan en slik ‘innloggingsmur’ kanskje oppleves som 

det nest beste, ettersom informasjonen den tilbyr i det minste vil være tilpasset deres 

kundeforhold. Det kan også forklare hvorfor noen av informantene ikke leter lenger enn 

totaloversikten, som vi nettopp så var tilfellet for både K56 og K60. Riktignok får de vite der 

at produktene de eier betales med AvtaleGiro, og begge disse informantene forsøker å klikke 

på denne teksten. Denne informasjonen gjør forvirringen desto større, ettersom kunden selv 

må avgjøre om det er nettsiden eller giroen som stemmer. Skal denne informasjonen i 

totaloversikten kunne omgjøres til et løsningsforslag, krever det at kunden resonnerer og tar 

sjansen på at konklusjonen deres stemmer, som informanten M67 gjorde. For slike 

selvstendige kunder blir det nødvendig å følge med på at trekkene går som de skal, og gjør det 

ikke det, er behovet for å ta kontakt med kundesenteret større enn det var i første omgang, og i 

verste fall føler de seg forpliktet til å betale giroen – med purregebyr. Kanskje er det derfor 

problematisk at totaloversikten bare nevner betalingsformen uten å ‘overstyre’ giroen, som 

tross alt også utgjør spesielt tilpasset informasjon. De tre informantene som valgte å ikke 

logge inn gikk alle inn på ‘hjelp og kontakt’-siden som sin første handling. Det kan tyde på at 

‘hjelp og kontakt’ er en annen foretrukket måte å komme raskt til konkret og tilpasset 

informasjon på – selv om man ikke tenker å bruke siden til å finne kontaktinformasjon til 

kundesenteret. Fra denne siden gikk én til søkemotoren, og de andre to til ‘ofte stilte 

spørsmål’. To av tre fant tekst 13, og kunne konkludere navigasjonen med en endelig løsning. 

Det er altså ingen åpenbar sammenheng mellom innlogging og vellykkethet, ettersom også en 

stor andel av de som ikke logget inn fant en tilfredsstillende løsning, og flere av de 

innloggede ikke gjorde det. Likevel, siden flesteparten av informantene valgte å logge inn for 

å løse problemet sitt, kan man anta at det burde være mulig å finne en løsning på problemet på 

de innloggede sidene, hvor denne informasjonen kan overstyre den på giroen, og er enkel for 

kunden å gjenkjenne som et løsningsforslag. 
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4.3.3 Veien til suksess 

Når fire av fem vellykkede navigasjoner ender med én og samme tekst, og alle som leser 

denne teksten opplever den som relevant, er det spesielt interessant å se hvilke 

navigasjonsstier som førte dem til den. Kartet over leseveiene viste at det finnes mange 

mulige veier til siden ‘Ofte stilte spørsmål om betaling, AvtaleGiro og faktura’. De fire 

informantene bruker tre ulike veier inn til teksten: Gjennom menyen på de innloggede sidene, 

gjennom siden for hjelp og kontakt, og gjennom søkemotoren. Både K26 og M61 finner siden 

for ‘ofte stilte spørsmål om betaling’ (FAQ) gjennom menyen for innloggede sider, men det 

tar tid før de kommer til dit:  

  

 

Figur 6: Navigasjonsforløp K26 

 

Figur 7: Navigasjonsforløp M61 

 

Begge informantene velger å logge inn som første steg, men på ulike måter. K26 benytter 

innloggingsmuligheten i toppbanneret, mens M61 bruker mer tid på forsiden og logger inn 
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gjennom lenken ‘logg inn og få oversikt’ i tekst 2A. Begge finner fram til betalingsoversikten 

(tekst 27) gjennom menyen, men finner ikke noen løsning på problemstillingen sin der, og 

beveger seg tilbake til siden de kom fra. M61 forteller når han forlater betalingsoversikten at 

han allerede vet hvor han skal. Like over knappen han brukte for å ‘logge inn og få oversikt’ 

fantes en lenke til ‘ofte stilte spørsmål om betaling’, og han er antakelig på leting etter denne 

når han klikker tilbake. I og med at hans siste handling på nettstedet var å logge inn, tar 

tilbake-knappen ham med til innloggingen, så han bruker framover-knappen, som fører ham 

tilbake til betalingsoversikten, og går via menyen derfra. Der finner han ‘ofte stilte spørsmål’, 

og sier dette høyt med fallende intonasjon før han klikker på den. Den fallende intonasjonen 

kan tyde på at han har funnet det han var på leting etter. K26 besøker fem flere sider enn 

M61, men bruker et helt minutt mindre, som tyder på at hun har en litt annen navigasjonsstil. 

K26 bruker mye tid på å lete på sidene for forsikringsproduktene sine, og navigerer i 

hovedsak gjennom menyen og knappen som fører til totaloversikten. Når menyen åpnes flere 

ganger, som i hennes tilfelle, kan det hende hun oppdager menypunktet ‘ofte stilte spørsmål’ 

nærmest tilfeldig. Hun benytter god tid i menyen til å vurdere de ulike menypunktene, og når 

hun beveger musepekeren for å klikke på ‘ofte stilte spørsmål’, skjer det svært fort, som om 

hun oppdager den brått. Dette kan tyde på at hun, i motsetning til M61, ikke var på leting etter 

den da hun klikket den, men simpelthen hadde besøkt og forlatt de sidene hun opplevde som 

mest relevante, og var på mer aktiv leting i hele menyen enn de forrige gangene hun åpnet 

den. K36 finner veien inn via sidenes lokale søkemotor, men går som vi allerede har vært inne 

på innom noen ‘blindgater’, og finner ikke løsningen sin før etter seks minutter: 
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Figur 8: Navigasjonsforløp K36 

 

K36 bruker søkeordet ‘avtalegiro’ for å finne en løsning på problemet, og velger andre 

søketreff, «Opprett AvtaleGiro» først. Som en del av bakgrunnsinformasjonen forteller jeg 

henne at hun benyttet denne siden da hun opprettet AvtaleGiro i forbindelse med å ha kjøpt 

forsikringene på nett. Hun går da tilbake til søketreffene og velger det niende, med tittelen 

«Spørsmål og svar om betaling og faktura – Gjensidige». Det som ikke beskrives før i 

ingressen under er at dette fører til spørsmål og svar for bedriftskunder. Inne på disse sidene 

velger hun tre ulike ‘ofte stilte spørsmål’, og benytter god tid når hun plukker dem ut. Hun 

klikker først på det sjette, med tittelspørsmålet «Jeg har valgt AvtaleGiro, men har likevel fått 

giro i posten. Hva skal jeg gjøre?». Ordlyden er svært lik den i tekst 13, men i svar-teksten 

som kommer til syne når hun har klikket på den, sies det at fakturaen skal gjelde for ett 

månedstrekk, og situasjonen stemmer lenger ikke overens med den hun befinner seg i. De 

neste to spørsmålene hun velger befinner seg lenger opp. Hun valgte dem altså bort da hun 

bladde forbi dem tidligere, og opplever dem derfor ikke som like relevante for sin situasjon. 

Vi ser også at hun ikke bruker like god tid på dem som på det første hun plukket ut. Når hun 

har vurdert at siden ikke har noe relevant løsningsforslag for henne, går hun tilbake til 

søketreffene, og velger overraskende nok en annen ‘spørsmål og svar’-side. Fjerde søketreff 

er kalt «Spørsmål og svar om forsikring – Gjensidige», og fører til en side som forener alle 

nettsidens ‘ofte stilte spørsmål’-moduler som gjelder forsikring. Her benytter hun sidemenyen 

for å komme til spørsmål som gjelder betaling, AvtaleGiro og faktura, og der finner hun en 

innrammet modul som til slutt fører henne til tekst 13. På denne siden velger hun ingen andre 
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spørsmål, og aksepterer som vi så løsningsforslaget her som det endelige. I løpet av sin 

navigasjonsprosess benytter hun altså søkefunksjonen, og holder seg til sitt første og eneste 

søkeord. At søkemotoren da fører henne på så mange blindveier er et problem. Siden 

universelle søkemotorer som Google ble lansert, har søk på nett blitt ikke bare en vanlig måte 

å navigere på nett, men kanskje den enkleste. Parallelt med utviklingen av blant annet kunstig 

intelligens har spesielt Google gjort det mulig å stille helt konkrete spørsmål og få helt 

konkrete og relevante svar. For eksempel kan man på Google skrive «Jeg har opprettet 

AvtaleGiro hos Gjensidige men likevel fått giro i posten» i søkefeltet, og på 0,28 sekunder få 

lenker til tre av Gjensidiges sider om betaling på de tre øverste treffene. Det første treffet 

leder deg til siden for ‘ofte stilte spørsmål om AvtaleGiro, betaling og faktura’, hvor man 

finner tekst 13. Det andre treffer leder deg til ‘ofte stilte spørsmål om betaling for bedrifter’, 

altså samme ‘blindvei’ som K36 fant i Gjensidiges søkemotor. Tredje søketreff tar deg til 

landingssiden for betaling, hvor tekstene 5, 6 og 7 finnes. I ingressen på både første og andre 

treff siteres tittelspørsmålet i tekst 13 («Jeg har nylig opprettet AvtaleGiro, men får likevel 

giro i posten»). Dette kan gi søkemotorbrukerne samme aha-opplevelse som vi så hos 

informantene, og et Google-søk kan altså være en tilnærming som lar navigatører finne den 

mest relevante informasjonen raskest. Å stille samme krav til den lokale søkemotoren på en 

norsk side for finanstjenester som til Google er ikke spesielt rettferdig, men siden de fleste 

nordmenn i dag bruker Google omtrent daglig, kan de ubevisst ta med seg noen av de samme 

forventningene til den lokale søkemotoren som til den globale. For eksempel kan Google vite 

om K36 har en bedrift eller ikke, og eventuelt utelukke sider som er relevante for bedrifter fra 

hennes søk. Det kan ikke Gjensidiges søkemotor. Det Gjensidiges søkemotor kan, derimot, er 

å vurdere hvilke treff som er mest relevante for et visst søkeord og prioritere deretter. Hadde 

K36 valgt første søketreff, hadde hun kommet direkte til siden hvor tekst 13 befinner seg, 

men hun valgte andre søketreff, deretter niende og til slutt det fjerde. Det er altså ikke gitt at 

navigatørene forholder seg til søkemotorens prioritering. Det kan hende titlene på 

søketreffene er mer avgjørende for hvilke som velges. Kanskje så ikke K36 etter ‘ofte stilte 

spørsmål’ da hun valgte søketreff første gang, men gjorde det da hun valgte andre gang. Da 

hadde hun allerede bladd forbi første søketreff, og det ble ikke med i vurderingen. K36 overså 

referansen til bedriftskunder i ingressen på niende søketreff, så kanskje hadde det hjulpet 

henne om ‘bedrift’ sto i eksplisitt tittelen. Søkemotorer er potensielt en effektiv måte å 

navigere på ettersom det sorterer sider etter tema, og irrelevante sider ikke vil kreve 

oppmerksomhet fra navigatøren. Samtidig er det viktig å påpeke at sider med relevant tema 

fortsatt kan inneholde irrelevant informasjon, og hvordan dette presenteres spesielt gjennom 
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tittel og delvis gjennom ingress er avgjørende. Behandler navigatøren alle sidene som like 

relevante nettopp fordi de er sortert etter søk, kan aspekter som gjør innholdet irrelevant bli 

oversett. 

 

Hvordan innholdet knyttes til kontekst har altså mye å si for hvordan navigatørene oppfatter 

en side, og hvorvidt de anser den som relevant for sitt konkrete lesemål. Et godt eksempel på 

dette er M74, som også fant veien til siden for ‘ofte stilte spørsmål om betaling, AvtaleGiro 

og faktura’, men avbrøt navigasjonen før han fant tekst 13: 

 
(20) 

01 M74:  ska vi se, da går jeg opp her så ser jeg ofte stilte spørsmål om   

02  betaling. 

03 CLL:  mm 

04  M74:  ((kremter)) (.) e:m jeg vet jo hvordan jeg oppretter avtalegiro: o:g 

05  alt dette her, e: det gjør jeg hele tiden og har godt- et veldig godt 

06  forhold til det 

07 CLL:  mm 

08 M74:  e:: (.) så jeg behøver ikke å se på de:t, men jeg vil gjerne vite den 

09  derre, 

 

Han har altså ikke vurdert siden som irrelevant, men konkluderer at det ikke vil finnes svar på 

hans problemstilling der ettersom de spørsmålene han finner først er svært generelle og 

omhandler et tema han ikke har spørsmål om. Han lar altså de første tre spørsmålene være 

representative for hele siden, og leter ikke lenger enn det. Fordi det relevante spørsmålet 

oppstår i en irrelevant kontekst, leter informanten altså heller ikke etter det. Det kan også 

hende at når siden består av så mange, svært sammenlignbare elementer som tilsynelatende 

kun varierer litt fra en til den neste, blir det lettere for navigatøren å generalisere fra tre 

tilfeller til resten av siden. Et slikt oppsett kan også bidra til at det blir vanskelig å veksle 

mellom skumlesning og nærlesning, og skille mellom relevant og irrelevant. 

 

K47 benytter seg av siden for hjelp og kontakt så snart hun starter å navigere, og finner veien 

derfra til ‘ofte stilte spørsmål om betaling, AvtaleGiro og faktura’ gjennom modulen til høyre 

på siden og tekst 4. Kun denne informanten benyttet ‘Hjelp og kontakt’-sidene, og K47 var 

altså raskest til vellykket navigasjon med kun ett minutt og 16 sekunder. Som vi ser av 

navigasjonsforløpet under, hadde hun også færrest besøkte sider av alle informantene, og 

heller ingen veier tilbake der hun allerede har vært: 
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Figur 9: Navigasjonsforløp K47 

 

I motsetning til de tre andre som fant veien til tekst 13, har hun altså fulgt knapper og lenker i 

kun én retning, tilsynelatende uten å angre på valgene hun har tatt. Når hun kommer til siden 

som befinner seg før selve ‘FAQ’-siden, hvor tekstene 5, 6 og 7 er å finne, opplever hun 

imidlertid at hun har kommet til et sted som ikke er relevant for hennes problemstilling: 

 

(21) 

01 K47:  men ska vi sjå- privat da. ((klikker)) e: forsikring, ((klikker))  

02  spørsmål om  beta- (.) ja ja spørsmål om ((klikker)) betaling og   

03  avtalegiro, ((snufser)) (3.0) ((snufser)) (1.0) vi anbefaler   

04  avtale(.)giro:, da kan du enkelt dele opp betalingene de: >bap bap  

05  bap< (.) se mer ((klikker)) ofte stilte spørsmål om beta:ling, (3.0)  

06   mt ne:i e finn jo kje nå he:r da på det problemet, (11.0) °ja° (2.0)  

07  ((klikker)) når e ser på:: (.) ofte stilte spørsmål, 

 

Markert og uthevet på linje 6 er informantens nesten umiddelbare reaksjon på siden med 

tekstene 5, 6 og 7, som skal lede henne videre til siden for ‘ofte stilte spørsmål’. Også K47 

opplever altså at siden hun har valgt ikke var så relevant som hun hadde antatt. Dette kan 

være fordi hun allerede hadde valgt ‘ofte stilte spørsmål om betaling’, og på siden det førte til 

måtte velge det på nytt. Hun bruker tre sekunder på å avgjøre at siden ikke er relevant, og må 

bruke hele elleve sekunder før hun ser at hun kan velge ‘ofte stilte spørsmål’ på nytt, og 

vurderer siden som relevant nok likevel. 

 

4.4 OPPSUMMERING AV SELVBETJENING 

De ti informantenes ulike måter å lete etter løsninger på nett har lært oss mye om hva som 

bidrar til vellykket navigasjon. Vi har sett at informantenes tålmodighet varierer veldig, men 

at de som ikke lykkes med å finne en løsning ikke navigerer mye lengre enn de som lykkes. 

Flere av informantene nevner chat-funksjonen som et alternativ til telefon for å komme i 

kontakt med selskapet, og noen synes å nærmest sidestille dem som likeverdige kontaktflater. 

Dette kan indikere at chat bidrar til færre innringere blant de som besøker nettsiden, og tilbys 

begge kanaler. Videre har noen av de ni informantene som føler et behov for å ta kontakt med 

selskapet, knyttet det til problemstillingens særegenhet. Selv de som hevder å alltid undersøke 
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nettsidene før de ringer, sier at de ikke forventer å finne noen løsning på akkurat dette 

problemet på nett. Dette behovet for telefonkonktakt handler heller ikke bare om å få 

informasjon og veiledning, men ifølge en av informantene også et behov for å få meldt fra om 

sin misnøye. Når ni av ti informanter intuitivt ønsker å få kontakt over telefon eller chat, og 

hele sju av disse ni velger å logge inn som sin første handling, kan dette tolkes som en måte å 

forespørre spesielt tilpasset informasjon. Kanskje kan man anta at problemer som oppleves 

som spesielle tilfeller av feil eller misforståelser ikke kan forventes å være et ‘ofte stilt 

spørsmål’, og at det er derfor kun fire av informantene finner veien til tekst 13. Alle 

informantene som fant denne teksten hadde den som sluttpunkt, og den påkalte flere av våre 

kriterier for vellykket navigasjon. Alle disse informantene viste en form for ‘aha-opplevelse’ 

– ikke bare i form av typiske kognitive skiftemarkører, men også jubel-uttrykk og 

overraskelse. Der selvbetjeningsløsningene ikke har påkalt noen ‘aha-opplevelse’ hos 

informantene, har de resonnert for å gjøre informasjon om til løsningsforslag og argumentert 

for hvorvidt de fortsatt behøver å få kontakt. Kun én av informantene uten ‘aha-opplevelse’ 

følte ikke lenger behov for å ringe. 

 

Tekstanalysen avslørte en håndfull retoriske relasjoner som dominerer de veiledende tekstene, 

og kan sies å danne strategiske mål for dem, ettersom forfatteren intenderer at leserne 1) er 

forberedte på å lese tekstenes innhold, 2) kan skille mellom tekstens sentrale og perifere 

informasjon, 3) har flere korte bolker med informasjon å forholde seg til i løpet av lesningen, 

4) bruker tekstene til å handle og navigere, og 5) forholder seg til kontekst og betingelser som 

lar dem lettere vurdere hvorvidt informasjonen er relevant for deres konkrete situasjon. Dette 

kan hjelpe kunder med problemløsningen blant annet ved å bidra til raskere navigering, lettere 

vekslinger mellom skumlesning og nærlesning, og dessuten økt leseforståelse. Vi fant at disse 

strukturelle strategiene kan løse flere av de typene forståelsesproblemer Wengelin (2015) og 

Kjærgaard (2015) har vurdert som spesielt sentrale for klarspråkarbeid. Ved å forberede 

leserne på innholdet gjennom overskrifter, blir det enkelt for kunder å vurdere relevansen 

allerede i løpet av skumlesning, og dessuten lettere å fortolke teksten i sammenheng med 

konteksten. Også ved å benytte omstendighet- og betingelse-relasjoner forebygger man 

kontekstrelaterte misforståelser, ettersom det bidrar til lesernes forforståelse, og i økt grad 

tillater dem å knytte informasjonen til situasjonen deres. Disse relasjonene er typiske for 

tekstkategorien som omfatter ‘FAQ’-tekster. Omstendighet- og betingelse-relasjonene kan 

derfor ha hjulpet informanten K36 da hun havnet på bedriftssidene og opplevde flere av de 

‘ofte stilte spørsmålene’ der relevant nok for sin situasjon til at hun klikket på dem for å lese 
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svarene, og likevel ikke valgte noen av disse som endelig løsning på sin problemstilling. Det 

kan komme av at omstendigheter i svar-teksten ikke passet med situasjonen hennes, og 

betingelse-relasjonen kan ha bidratt ved å ekskludere aktører fra situasjoner eller handlinger. 

På den annen side fant M74 fram til de riktige sidene for ‘ofte stilte spørsmål’, men ga opp 

navigasjonen før han fant tittelspørsmålet på tekst 13, som ga flere andre navigatører en 

tydelig ‘aha-opplevelse’. Han begrunnet dette med at siden bare kunne svare på generelle 

spørsmål om AvtaleGiro, som han allerede har kunnskap om («e:m jeg vet jo hvordan 

jeg oppretter avtalegiro: o:g alt dette her, e: det gjør jeg hele tiden og 

har godt- et veldig godt forhold til det [...] e:: (.) så jeg behøver ikke å 

se på de:t,»). For å komme til tittelspørsmålet i tekst 13, må man først bla forbi de som 

hører til tekst 10, 11 og 12. Det kan hende han i hovedsak har vurdert sidens relevans ut ifra 

konteksten disse tittelspørsmålene til sammen utgjør, og avgjort at den ikke kan hjelpe ham. 

Dette gjelder også K47, som brukte tre sekunder på å vurdere en side som irrelevant, og hele 

elleve sekunder på å se at den likevel var relevant. Ettersom navigatører tydelig bruker 

kontekst aktivt for å vurdere informasjonens relevans, kan det hjelpe dem om tekstene lar dem 

tolke innholdet i sammenheng med deres konkrete situasjon. Dersom konteksten imidlertid 

skaper feil inntrykk av informasjonen, kan det altså få dem til å snu i døra og gå glipp av 

nyttig informasjon. Dette betyr at man i konstruksjonen av nettsider og -tekster må bruke 

kontekst med bevissthet, fordi feil kontekst kan lede lesere til å vurdere dem som irrelevante. 

Vi har også sett at stor diskrepans mellom informasjonen på giroen og den i tekstene på 

nettsidene bidrar til at problemstillingen forverres noe ved å skape forvirring. At giroen og 

flere av nett-tekstene som inneholder potensielle løsningsforslag er prosessuelle og dermed 

refererer til seg selv som beste eller til og med eneste løsning ved å ikke referere til andre 

tekster, gjør dette ekstra problematisk, ettersom leserne selv må vurdere hvilken av tekstene 

som har rett. Da oppstår det tvil om hvorvidt AvtaleGiroen faktisk ble opprettet i første 

omgang, eller om det har skjedd en teknisk feil på veien. Dette bidrar bare til å øke konflikten 

som skaper problemstillingen i utgangspunktet. Som vi så i navigasjonsstudien, gjør tekst 13 

en spesielt god rådgivningsjobb ved å forholde seg til nøyaktig den problemstillingen våre 

informanter sto overfor, som spesielt M61 bemerker («men at jeg skulle finne 

nøyaktig de- [(.) ] ø:: det var over all forventning.»), og dermed oppleves 

konkret og tilpasset. Når tekst 13 defineres som et ‘ofte stilt spørsmål’, vil ikke svarteksten 

regnes som tilpasset den enkelte kundes konkrete situasjon. Selv om noen av informantene 

opplever formuleringen i spørsmålet som så beskrivende for deres situasjon at tekst 13 må 

beskrive riktig løsning, kan giroen, som tross alt er adressert til hver enkelt kunde, skape 
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såpass stor usikkerhet rundt den antatt opprettede AvtaleGiroen at behovet for å få et spesielt 

tilpasset svar i tillegg gjør seg gjeldende.  

 

Utdypning-relasjonen bidrar til å stykke opp lesningen og kan dermed gjøre vekslingen 

mellom skumlesning og nærlesning som er spesiell for nettsidenavigasjon enklere for leseren. 

Dessuten mener utdypning-relasjonen å gjøre det lettere for leseren å skille mellom sentral og 

perifer informasjon i tekstene, ettersom den i kjernen er mer sentral for forfatteren. Dette 

gjelder ikke bare segmenter støttet av utdypning-relasjonen, men også segmenter støttet av 

flere satellitter: Flere informanter markerte tydelig segment 5 i tekst 13 («kan du se bort fra 

denne giroen») som spesielt verdifull informasjon. Dette segmentet er vurdert som metakjerne 

i mine analyser. Det kan tyde på at tydelige metakjerner faktisk bidrar til å peke ut den mest 

sentrale informasjonen og dermed har en verdi for leserne. Tekster der strukturen fremmer 

den mest sentrale informasjon i én metakjerne støttet opp av flere satellitter kan dermed bidra 

til å lette oppmerksomhetsstyring. En siste observasjon de retoriske relasjonene har gitt oss, er 

at motivasjon-relasjonen dukker opp der tekstene forsøker å styre leserne mot en 

navigasjonshandling. Dette kan hjelpe oppmerksomhetsstyring der leserne vet hva de leter 

etter, som i tilfellet med M61, som husket å ha sett en lenke til ‘ofte stilte spørsmål’ der han 

fant veien inn til betalingsoversikten, og valgte å gå tilbake dit når hans første veivalg ikke 

stemte med forventningene. I den forbindelse er det også viktig å spørre seg hvorfor hans 

første veivalg ikke var så relevant som han trodde da han klikket på knappen med tittelen 

‘logg inn og få oversikt’ helt til slutt i tekst 2A. Formuleringen ‘få oversikt’ i forbindelse med 

overskriften ‘dine betalinger’ stemmer bra med problemstillingen han forsøker å løse, og den 

stemmer bra i forbindelse med siden teksten forsøker å føre leseren til, altså 

betalingsoversikten, tekst 27. Likevel opplever M61, i likhet med flere andre navigatører, ikke 

at tekst 27 hjelper ham med å løse problemet. Dette kan bety at løsningen som tilbys i 

betalingsoversikten mangler informasjon for de med denne problemstillingen, eller det kan 

bety at formuleringen ‘få oversikt’ skaper forventninger som løsningen ikke kan innfri. 

Uansett innebærer det at motivasjon-relasjonen i dette tilfellet ikke har hjulpet med 

oppmerksomhetsstyringen, men heller lagt opp en blindvei for akkurat denne leseren.  

 

Videre fant jeg at det multimodale landskapets verbale og ikke-verbale meningsbærende 

elementer utfyller hverandre på flere måter. I ulike konstellasjoner danner de forskjellige 

typer moduler, som skal bidra til handlingsstyring. Felles for modulene er rammene rundt 

dem, som gjennom konsekvent bruk synliggjør modulenes interaktive egenskaper, samler 
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elementene som befinner seg innenfor rammen, og avgrenser dem fra de utenfor. Slik bidrar 

også innramming til å forebygge kontekstproblemer. Rammer som står i høy kontrast til 

bakgrunnen eller annet innhold kan også bidra til å utheve innhold som spesielt sentralt eller 

viktig, og dermed lette oppmerksomhetsstyring. Dette ser vi for eksempel på bruken av 

knapper, som får metakjerneplass i alle de retningsorienterte tekstene. Gjensidiges nettsider 

bruker to typer knapper, hvor de primære er innrammet, ikke ulikt moduler, og de sekundære 

er understreket, ikke ulikt vanlige lenker. Mange av utvalgets tekster opererer med begge 

typer knapper ved å la leseren velge mellom to ulike handlinger. Dette manifesterer seg typisk 

i de retoriske strukturtrærne som disjunksjoner, som er en relasjon mellom to kjerner, altså 

likeverdige segmenter. Likevel, et poeng som er viktig å diskutere i den forbindelse, er at 

utformingen på de to ulike knappene kan bidra til å gjøre knapper med rammer mer sentrale 

enn de understrekede. For eksempel, når M22 benytter skjema-modulen på ‘hjelp og kontakt’-

siden og leser tekst 4, har han valget mellom å ‘opprette AvtaleGiro’ eller ‘se ofte stilte 

spørsmål om betaling’. Her velger han den innrammede knappen som tar ham til siden for 

opprettelse av AvtaleGiro, med tekst 24. På samme måte ser vi at M61 i tekst 2A på forsiden 

får mulighet til å velge mellom å ‘se utførte betalinger’, ‘se kommende betalinger’, ‘opprette 

AvtaleGiro’, ‘gå til ofte stilte spørsmål om betaling’ eller å ‘logge inn for å få oversikt’. De 

fire første veivalgene her markeres som interaktive med understreking, mens den siste er 

innrammet, og M61 velger denne. At de innrammede knappene velges i disse tilfellene 

behøver ikke å komme av innrammingen. Formuleringen på teksten innenfor rammen 

forespeiler hvor knappen fører, og danner dermed en kontekst som er avgjørende for leserens 

veivalg. K47 velger for eksempel sekundærknappen «Les ofte stilte spørsmål om AvtaleGiro 

her» framfor primærknappen «Logg inn og opprett AvtaleGiro» i møte med tekst 5. Når hun 

kommer til denne siden har hun allerede har valgt ‘ofte stilte spørsmål’ på forrige side, og 

derfor har hun antakelig en forestilling om hva hun leter etter på denne. Derfor er det også 

interessant at hun først vurderer siden hvor tekstene 5, 6 og 7 befinner seg som irrelevant («mt 

ne:i e finn jo kje nå he:r da på det problemet,»), og etter så mye som 11 

sekunder vurderer den som relevant likevel, når hun finner denne lenken til ‘ofte stilte 

spørsmål’ («(11.0) °ja° (2.0) ((klikker)) når e ser på:: (.) ofte stilte 

spørsmål,»). Også dette kan være eksempel på at innrammede knapper er mer synlige enn de 

understrekede, ettersom det tar lengre tid å vurdere siden som relevant enn som irrelevant. 

Selv om valget mellom sekundær- og primærknapp er reelt for leseren, er primærknappen 

altså mer synlig og lettere tilgjengelig for lesere som navigerer gjennom sidene. Av den grunn 

kan det også hende lesere som følger spor av forfatterintensjon for å navigere opplever at 



   97 

avsenderen mener den innrammede knappen er mer sentral for innholdet og dermed for 

leserens neste valg. Dersom dette er tilfellet, legges det økt ansvar på den som konstruerer 

sidene – innrammede knapper må ta hensyn til konteksten som dannes av de ulike leseveiene 

som leder inn til siden og lesemål eller øvrige forventninger skapt av disse. Er det sannsynlig 

at siden betjener flere mulige lesemål og forventninger, må det vurderes hvorvidt de skal 

behandles som like sentrale eller av ulik verdi. Som vi så i navigasjonsstudien, er det risiko 

for at lesere i løpet av skanningen konkluderer at siden ikke er relevant for sitt lesemål, og hva 

man velger å fremheve som spesielt synlig og dermed spesielt sentralt vil antakelig være 

avgjørende i den vurderingen. Spesielt viktig er dette altså når man arbeider med en 

kommunikasjonskanal som muliggjør lenking på kryss og tvers mellom mange ulike sider og 

dermed mange ulike kontekster, ettersom konteksten bidrar i så stor grad til tolkning og 

forståelse.  

 

Dette er altså sagt om selvbetjening så langt. I det følgende kapittelet vil jeg gå gjennom de 

viktigste funnene fra samtaleanalyse av chat-samtalene for å finne deres mest sentrale 

egenskaper i problemløsningsprosesser, og vurdere hvordan kanalen benyttes av kunder og 

kunderådgivere for å finne en løsning på problemet. Deretter vil jeg sammenligne hva vi vet 

om problemløsning i selvbetjening med det vi vet om problemløsning i chat, og bruke 

forskningsspørsmålene definert i kapittel 1 for å styre diskusjonen og avlede en konklusjon. 

 

4.5 CHAT-SAMTALER 

Nå som vi har sett flere egenskaper som bidrar til å konstituere selvbetjening på nett som en 

kanal for problemløsning, skal vi se nærmere på kundebetjening i chatrom. Som allerede 

drøftet i metodekapittelet, har jeg nærmet meg de 29 samtalene med samtaleanalyse (CA), på 

leting etter institusjonelle trekk innenfor den overordnede strukturen, sekvensorganisering, 

turallokering, nærhetspar og turdesign ved hjelp av ‘next turn proof procedure’. Dessuten har 

jeg viet spesiell oppmerksomhet til de institusjonelle rammene rundt deltakernes roller og 

deres mål for samtalen. I dette kapittelet skal jeg gå gjennom de viktigste funnene fra 

analysen, men la oss først se på et eksempel for å bli bedre kjent med chat-samtalene. Alle 

kunder som åpner vinduet hvor chatrommet befinner seg, blir fortalt at de snart får hjelp, og at 

de kan begynne å skrive en melding til rådgiver mens de venter. Når en tilgjengelig 

kunderådgiver kobles til chatrommet, produseres en automatisk melding, som vi ser i første 

tur på linjene 4-13 i samtalen under. Hver tur vises sammen med avsender og klokkeslett for 
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kunden. For å sikre deltakernes personvern, er klokkeslettene omgjort til antall minutter og 

sekunder mellom hver tur, datoer og beløp er fjernet, og rådgiverne identifiseres med tall. 

 
(1) samtale 9 

 -------------------- 

01 >Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

02 > 

 -------------------- 

03 (00.50)  

 ---- Rådgiver 8 

04 >Hei, jeg heter Rådgiver 8 

05 > 

06 >Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

07 sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke 

08 er logget inn (les mer på <ahref="https://www.gjensidige.no/privat/bank/ 

09 personvern-og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a>) Det er 

10 bare innloggede samtaler som blir lagret. 

11 > 

12 >Hva kan jeg hjelpe deg med? 

13 > 

 -------------------- 

14 (00.02)  

 --- Kunde 

15 >Hei! Jeg har fått en faktura på hus og bilforsikringen, som betaler et helt 

16 år med terminer. Jeg ble lovet månedlige betalinger da jeg flyttet  

17 forsikringene. Kan dere fortsatt ordne dette? Fakturanr. er (kunde oppgir  

18 fakturanummer) 

 -------------------- 

19 (00.20)  

 --- Kunde 

20 >Det skal altså være 12 terminer på disse, slik avtalt 

 -------------------- 

21 (00.27)  

 --- Kunde 

22 >Det samme gjelder alle mine forsikringer hos dere, hvis det ikke er satt opp 

23 slik 

 -------------------- 

24 (00.44)  

 ---- Rådgiver 8 

25 >Hei, jeg ser at grunnen til dette er fordi papirene er sendt ut dagen før vi 

26 fikk meldingen om at avtalegiroen var opprettet. Du kan bare se bort i fra  

27 den regningen du har fått. Det ligger betalingsplaner på Gjensidige.no som  

28 viser hvordan trekkene vil bli en gang i mnd fremover  

 -------------------- 

29 (00.39)  

 --- Kunde 

30 >Det var godt å høre. Da skal jeg altså ikke betale fakturaene jeg har  

31 mottatt på papir?  

 -------------------- 

32 (00.30)  

 ---- Rådgiver 8 

33 >Nei, den er sendt fra oss (dato) og vi fikk meldingen om avtalegiroen (dato) 

34 og da blir den regningen overstyrt av avtalegiroen :) 

 -------------------- 

35 (00.45)  

 --- Kunde 

36 >Fantastisk! Da har jeg oversikt 

 -------------------- 

37 (00.03)  

 --- Kunde 

38 >Takk for hjelpen 

 -------------------- 

39 (00.06)  

 ---- Rådgiver 8 

40 >Bare hyggelig, ha en fin dag videre :) 

 -------------------- 
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41 (00.21) 

42 >Samtalen er avsluttet (00.04.47) 

 

 

Over er altså et eksempel på hvordan chat-samtaler mellom Gjensidiges kunder og rådgivere 

kan se ut når kundene henvender seg med problemet de opplever når de både har opprettet 

AvtaleGiro og mottatt en regning på hele årspremien. Denne samtalen er temmelig 

representativ for utvalget, samtidig som den viser kun én av mange ulike måter kunder 

presenterer problemstillingen på, og kun én av mange måter rådgiverne presenterer 

løsningsforslag på. I det følgende vil jeg presentere noen overordnede mønstre som skaper 

forbindelse mellom alle de ulike chat-samtalene i utvalget, og deretter gå nærmere inn på 

egenskaper som skiller dem fra hverandre. 

 

4.5.1 Institusjonelle roller og mål 

Det institusjonelle rammeverket konstitueres i samtale ved at deltakerne forholder seg til det 

og lar det både prege og styre tematikk, form og varighet. Heritage og Clayman (2010: 34) 

forteller oss dessuten at et sentralt kjennetegn ved institusjonelle samtaler er at deltakerne har 

individuelle målorienteringer knyttet til deres spesifikke institusjonsrelevante roller. Her 

innebærer dette først og fremst å søke hjelp og å tilby hjelp – det er altså snakk om rådgivning 

eller konsultasjon. Firth, Emmison og Baker (2005: 2) ser flere egenskaper som kjennetegner 

ulike typer rådgivningssamtaler på tvers av deres respektive områder for ekspertise, men 

viktigst: Samhandlingen karakteriseres av deltakernes felles orientering mot det overordnede 

målet, som er å søke og bidra med hjelp, og dessuten deres felles orientering mot og 

realisering av sine roller og fordelingen av ansvaret mellom dem. Der målene står i kontrast til 

hverandre, kan det oppstå forhandling, og der målene er nærmest tilsvarende hverandre, 

finnes felles mål for samtalen. For noen typer institusjonelle samtaler er forhandling og 

uenighet et mål i seg selv, som i politisk debatt. I våre rådgivningssamtaler, derimot, er det 

mye viktigere å oppnå konsensus og ivareta hverandres interesser. Selv om det overordnede 

målet for samtalene allerede er definert som ‘å søke hjelp og tilby hjelp’, har det stor verdi å 

se nærmere på hva dette helt konkret innebærer for deltakerne: 

 

Mål for forsikringskunde hos Gjensidige Mål for kunderådgiver i Gjensidige 

 

1. Skaffe rådgivning og svar på spørsmål knyttet  

    til konflikt mellom opprettet AvtaleGiro og  
    giro på årspremie, med hensyn til sin egen,  

    konkrete situasjon 

 

 

1. Gi råd og besvare spørsmål knyttet til  

    konflikt mellom opprettet AvtaleGiro og giro  
    på årspremie, med hensyn til kundens  

    helhetlige inntrykk og opplevelse av  

    Gjensidige 
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2. Rapportere om vanskeligheter og misnøye  

    knyttet til kundeforholdet med Gjensidige  

 

3. Være sikker på at problemet er løst eller sørge    

    for å være i stand til å løse problemet selv  

    før samtalen avsluttes 

 

2. Sørge for at problemet er løst eller at kunden  

    er i stand til å løse problemet selv før  

    samtalen avsluttes 

 

Felles mål for samtalen 

1. Komme fram til og bli enige om den best egnede løsningen på kundens konkrete problemstilling 

2. Sørge for at problemet er løst eller at kunden er i stand til å løse problemet før samtalen avsluttes 

 

Figur 10: Samtalenes institusjonelle mål 

Kunderollens mål dreier seg altså om å innhente best mulig hjelp, det vil si hjelp som er 

tilpasset deres konkrete situasjon. Som vi så i diskusjonen av navigasjonsstudien, kan behovet 

for å få kontakt med kunderådgiver stamme fra en opplevelse av at problemstillingen er 

ekstraordinær. Derfor kan det også hende at kundene tilnærmer seg rådgiverne med en 

forventning om hjelp som er avhengig av informasjon som lar dem identifisere kunden og 

detaljer tilknyttet det unike kundeforholdet. Dette er det spor av hos noen av chat-deltakerne, 

som uten oppfordring inkluderer en form for identifiseringsnøkkel, enten knyttet til seg selv, 

giroen eller forsikringsproduktet, som i samtale 20: 

 

(2) utdrag fra samtale 20 

 --- Kunde 

19  >Mitt navn er (kunden oppgir fullt navn) og har forsikringsnummer (kunden  

20 oppgir forsikringsnummer) og lurer på hvorfor jeg fikk regning på hele året  

21 på forsikringen, når dette ble forspeilet pr måned av bilforhandler. 

 -------------------- 

22 (00.30)  

 --- Kunde 

23 >Jeg vil gjerne ha dette pr måned slik som det var lagt opp 

 

I noen tilfeller der kunden ikke oppgir noen slike detaljer, etterspør rådgiveren dem for å 

kunne skreddersy sin anbefaling. Dette tyder på at tilpasset rådgivning også er viktig for 

rådgiveren. Blant kundens mål har jeg også inkludert behovet for å melde fra om 

problematikk, som ble nevnt av informant K56 i navigasjonsstudien. Det er fordi at vi blant 

utvalget av chat-samtaler finner i alle fall én kunde som benytter chat-løsningen til dette: 

 

(3) utdrag fra samtale 10 

 --- Kunde 

15 >Hvorfor får dere ikke til dette med fakturaene og autogiro? Sist sa dere at  

16 jeg bare skulle kaste fakturaen jeg fått og vente på auto trekk. Nå kom det  

17 en ny faktura på xxxx+kr. Begynner å bli rimelig lei dette 

 

Selv om dette ikke nødvendigvis er det målet som driver de fleste kundene mest mot 

samtalen, utgjør dette en ‘heldig bieffekt’ av å presentere sin problemstilling til Gjensidiges 
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ansatte. Hadde kundene opplevd at nettbanken deres var ansvarlige for problemet, hadde de 

antakelig rettet spørsmålet dit også. Implisitt i en slik anmodning om hjelp er altså en 

forventning om at den som er ansvarlig for feilen også retter den opp. Derfor er det også en 

viktig del av rådgiverens målsetting at opplevelsen av hjelpen ikke bare er tilfredsstillende, 

men at den bøter for frustrasjonen problemet allerede har gitt kunden. Kundens overordnede 

inntrykk av Gjensidige som sin tjenesteyter er viktig for selskapet, og denne typen frustrasjon 

kan svekke det. Derfor bør et mål for rådgiverrollen være å yte så god hjelp at kunden får 

fornyet tillit til selskapet. Felles for begge rollene er altså å komme fram til den løsningen 

som er best egnet. Dessuten ser vi i mange samtaler at deltakerne er opptatt av å sikre 

konsensus om den endelige løsningen, slik at samtalen ikke avsluttes før kundene er helt sikre 

på hva neste steg i prosessen er, eller at rådgiverne har løst problemet for dem. Det kan være 

kunden som ber om bekreftelse på sin forståelse, som i samtale 12: 

 
(4) utdrag fra samtale 12 

 --- Kunde 

63  >ok, så ikke noe mer for meg å tenke på da angående forsikringen? 

 

Eller det kan være rådgiverne som ber kundene bekrefte at de har fulgt rådet, som under: 

 
(5) utdrag fra samtale 24 

 ---- Rådgiver 30 

33  >Om du følger veilederen skal det bare ta noen dager - fikk du gjort det på 

34 nytt nå? 

 

Jeg har inkludert dette som både et individuelt og kollektivt mål for samtalen, ettersom vi ser 

at begge parter ber om slike bekreftelser, og dessuten er det sjelden samtaler avsluttes av noen 

deltaker uten at enighet om løsningen er bekreftet. På grunn av dette målet om enighet, vil 

ikke vellykkethet kunne vurderes på samme måte som i navigasjonsstudien. Selv om kundene 

aksepterer et endelig løsningsforslag og deltakerne i fellesskap vurderer at samtalen kan 

avsluttes, kan det hende kunden ikke fikk løst problemet, og ble nødt til å ta kontakt igjen. I 

samtale 10 har kunden fått beskjed om å se bort fra giroen fordi AvtaleGiro er aktiv, og senere 

mottatt giro på nytt. Selv om denne kunden trolig aksepterte dette som den endelige løsningen 

på problemet i sin forrige samtale med Gjensidige, behøver det altså ikke bety at problemet 

ble løst. Likevel er det for våre formål mest interessant å se hvordan chat-kanalen brukes av 

deltakerne for å komme fram til løsningen og etablere intersubjektivitet rundt problemstilling, 

situasjonelle faktorer som kan påvirke problemstillingens natur og den endelige løsningen. 

Derfor tar jeg deltakernes perspektiv i den konteksten de etablerer og forholder seg til i 

samtalen, og anser, som dem, at alle samtaler der kunden tydelig aksepterer et løsningsforslag 

som vellykket problemløsning. 
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4.5.2 Overordnet struktur  

Som nevnt i metodekapittelet, har de fleste samtaler ifølge Heritage og Clayman (2010: 40) 

flere faser av aktivitet som oppstår uavhengig av det konkrete innholdet, og disse fasene 

utgjør i fellesskap samtalenes overordnede struktur. Med utgangspunkt i Firth, Emmison og 

Bakers (2005) forslag, Landqvists (2005) analyser av samtaler til den svenske gifttelefonen og 

mine egne analyser, har jeg kommet fram til følgende forslag på den overordnede strukturen 

for rådgivende samtaler mellom kunder og kunderådgivere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette kapittelet vil jeg gå gjennom de ulike aktivitetsfasene i modellen over, og benytte disse 

som rammeverk for å presentere noen av de mest framtredende analysefunnene ved hjelp av 

eksempler fra samtaleutvalget.  

 

4.5.2.1 Åpning 

På linjene 1-13 i alle chat-samtaler gjennom gjensidige.no finner vi to automatiske taleturer, 

hvor en tilsynelatende er produsert av kunderådgiveren. Denne kan regnes som en såkalt 

‘standard opening turn’, hvor institusjonens formalitet aktualiseres (Landqvist 2005: 212). 

Selv om rådgivernes hilsen er innbakt i deres første, ferdigproduserte taletur, finnes det 

rådgivere som hilser også i sin første egenproduserte taletur. Også blant kundene varierer det 

om de velger å inkludere en hilsen i sin første taletur. De fleste hilser i samme taletur som de 

presenterer sin problemstilling, mange går direkte til problemstilling uten hilsen, og kun i én 

Åpning 

Presentasjon av problem(er) 

Enighet om endelig løsning 

Avslutning 

Løsningsforslag 

Forhandling om endelig løsning 

Figur 11: Overordnet struktur for rådgivningssamtaler 
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av de 29 samtalene blir hilsen sendt før problemstillingen produseres. Altså er det vanlig at 

kunden presenterer problemstillingen allerede i sin første tur, som antyder at de i stor grad 

forholder seg til den institusjonelle rammen rundt samtalen. Denne rammen skapes også ved 

hjelp av avslutningen på rådgiverens første, automatiske tur: 

 

(6) 

 ---- Rådgiver 8 

04 >Hei, jeg heter Rådgiver 8 

05 > 

06 >Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

07 sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke 

08 er logget inn (les mer på <ahref=»https://www.gjensidige.no/privat/bank/ 

09 personvern-og-sikkerhet» target=»_blank»>gjensidige.no/personvern</a>) Det er 

10 bare innloggede samtaler som blir lagret. 

11 > 

12  >Hva kan jeg hjelpe deg med? 

13 > 

 

Ved å avslutte den automatiske turen med dette spørsmålet, skapes en kontekst som gjør 

kundens problemstilling spesielt relevant i neste tur. Dermed bidrar rådgiver til å sette den 

institusjonelle rammen og la kunden definere en agenda innenfor dette rammeverket. 

Samtidig skal man ikke undervurdere kundens evne til å konstituere den institusjonelle 

konteksten egenhendig. Kundene har tross alt valgt chatrommet som en del av sin 

navigasjonssti, i forbindelse med en problemstilling som utgjør deres umiddelbare situasjon. 

Dermed kan man si at konteksten allerede er gjort relevant for kundene før de starter en dialog 

med rådgiver. Likevel vil rådgiverens linje 12 i utdraget over bidra til å skape 

omkringliggende kontekst og helhet til samtalen. Dessuten vil hele denne automatisk 

produserte taleturen utgjøre majoriteten av samtalens åpningssekvens, inkludert 

informasjonen som gis på linjene 6-10. Disse fungerer omtrent som ‘spilleregler’ for chat-

rommet, og beskytter uidentifiserte deltakere ved å forebygge deling av persondata som ikke 

er beskyttet av samtykke. 

 

4.5.2.2 Presentasjon av problemer 

Like etter åpningssekvensen vil kunden presentere sin problemstilling, som både påkalles av 

situasjonen, og bidrar til å sette agenda for resten av samtalen. I eksempelsamtale (1) er denne 

presentasjonen delt opp i tre separate taleturer, hvor den første utgjør selve problemstillingen 

og en anmodning om hjelp, mens de to påfølgende er tilleggsinformasjon som utdyper den 

første turen. Hvordan kunder velger å bygge opp problempresentasjonen varierer i stor grad, 

samtidig som flere faller innenfor omtrent de samme mønstrene. Som i samtale 9, er ett av 

disse mønstrene at problempresentasjonen stort sett er delt i to – først vil kunden skissere sin 

problemstilling kort, og deretter fremme en type anmodning om hjelp, som skal fortolkes i lys 



   104 

av problemstillingen. I og med at utvalget er basert på nettopp problemstillingen, vil de ulike 

presentasjonene av denne naturligvis ha noen likhetstrekk. Det er likevel påfallende hvor likt 

de forskjellige kundene legger fram problemstillingen. I de aller fleste samtalene vil kunden 

beskrive situasjonen de befinner seg i ved å vise at to forhold ved situasjonen står i kontrast til 

hverandre og skaper konflikt, typisk varianter av ‘jeg har fått en regning på hele årsbeløpet, 

men jeg skulle betale månedlig’. Ofte inkluderer kunden her et identifikasjonsnummer knyttet 

enten til seg selv, giroen eller forsikringsproduktet, som tillater rådgiveren å inkludere 

spesifikk kunnskap om den i løsningsforslaget. Beskrivelsen av problemstillingen kombineres 

altså med en anmodning om hjelp, som selvsagt varierer, men de kan grovt sorteres i tre ulike 

kategorier: De kan 1) fremme løsningsforslag for å sjekke sin forståelse, 2) be om hjelp ved å 

formulere et spørsmål eller 3) la være å inkludere noen eksplisitt anmodning om hjelp, og kun 

legge fram problemstillingen. Innenfor de to første kategoriene varierer anmodningene svært 

mye. For eksempel, der kundene legger fram løsningsforslag, er det enten ett løsningsforslag 

som kan bekreftes eller korrigeres, eller to løsningsforslag, hvor rådgiver kan velge mellom 

dem som alternative løsninger. Kategoriene illustreres derfor best ved hjelp av eksempler: 

 

Type anmodning Eksempel på anmodning 

1. Sjekke forståelse ved å gi et 

eller to løsningsforslag 

(C1) Skal faktura i papirform kastes? 

  

(C17) Skal de betales i sin helhet nå og gjelde 

for 1 år? Eller blir den delt opp over 12 måneder? 

2. Anmodning om hjelp uten 

løsningsforslag 

(C13) Hvordan er det når jeg har avtalegiro fra 

før, men har fått giro i post?  

 
(C20) Mitt navn er (kundens fulle navn) og har 

forsikringsnummer x og lurer på hvorfor jeg fikk 

regning på hele året på forsikringen, når dette 

ble forspeilet pr måned av bilforhandler. 

 
(C5) Kan du fikse dette for meg? 

3. Presentasjon av problemstilling 

uten anmodning om hjelp 

(C23) Oppga når jeg bestilte forsikring at jeg 

skulle betale pr. Mnd men har nå fått en faktura 

på xxxxkr for et helt år.  

Figur 12: Tre typer anmodninger kunder bruker i problempresentasjonen 

 

Blant samtalene i utvalget finnes det flest tilfeller av den første typen anmodning, hvor 

kunden bruker problempresentasjonen til å gi et løsningsforslag med spørsmålstegn bak, slik 

at det heller blir en anmodning om bekreftelse enn en anmodning om hjelp. Ved å gjøre dette, 

viser kundene at de har en antakelse, som til og med kan være basert på undersøkelser de 

allerede har gjort, men fortsatt behøver å få sin forståelse av situasjonen bekreftet. Ser vi 

tilbake på navigasjonsstudien i forrige delkapittel, vet vi at informanten K26 fant fram til 
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Gjensidiges løsningsforslag på nett og opplevde det som treffende, men følte likevel et behov 

for å få dette bekreftet av en kunderådgiver («jeg ville sjekka med de kanskje.»). Vi så 

også at kunder som opprinnelig ønsket kontakt over telefon er tilbøyelige til å ta kontakt via 

chat når de først er på nettsidene og har forsøkt navigasjon. At det er flest tilfeller av denne 

typen anmodning i prosjektets utvalg av chat-samtaler kan tyde på at mange av kundene som 

får spørsmålene sine besvart på nettsidene fortsatt ønsker å få dette bekreftet av en rådgiver 

før de aksepterer løsningen. At to løsningsforslag blir gitt som alternativer rådgiveren kan 

velge mellom, indikerer ikke i samme grad at kunden allerede har undersøkt saken. Med 

problemstillingen kundene i utvalget står ovenfor, er det bare to mulige alternativer – enten 

må de betale giroen på hele årspremien, eller så kan de betale årspremien fordelt på tolv 

terminer. De to øvrige typene anmodning innebærer ingen antakelser, men rene forespørsler 

om hjelp eller kun en beskrivelse av problemstillingen.  

 

4.5.2.3 Rådgiverens første løsningsforslag 

Problempresentasjonen har altså et eksplisitt eller implisitt spørsmål rådgiver må besvare. 

Dette spørsmålet og rådgiverens påfølgende svar kan man si utgjør samtalenes mest sentrale 

nærhetspar, hvor kunden står for nærhetsparets første pardel, og rådgiveren for andre pardel. 

Taleturen som følger kundens problempresentasjon har rådgiveren derfor både rett og plikt til 

å ta. Denne turen brukes på flere ulike måter blant samtalene i utvalget. Rådgiverne kan enten 

gi et løsningsforslag allerede her, eller samle informasjon som lar dem tilpasse løsningen til 

kundens konkrete situasjon først. Det ser ikke ut til å være store forskjeller i vellykkethet 

mellom disse to ulike tilnærmingene, verken med hensyn til grad av markert takknemlighet, 

antall løsningsforslag eller antall forståelsessjekker fra kunder – begge tilnærminger har store 

variasjoner med temmelig jevn fordeling. En liten forskjell er det imidlertid i antall 

innvendinger mot løsningsforslagene. Det kan se ut til at rådgivere som presenterer sitt første 

løsningsforslag like etter kundens problempresentasjon får flere innvendinger enn de som 

innleder en forhandlingssekvens først. Rådgivere som velger å anbefale en løsning allerede i 

turen etter problempresentasjon, følger ulike mønstre for å presentere denne. De kan 1) 

formulere løsningsforslaget med et forbehold om at konkrete detaljer ved situasjonen er 

tilfellet, 2) formulere løsningsforslaget som et direktiv, og dermed be kunden utføre en 

handling, 3) bruke hurtigtaster for å sende automatiske svar, gjerne knyttet til opprettelse av 

AvtaleGiro, med eller uten tillagt egenprodusert tekst, eller 4) bekrefte kundens eventuelle 

løsningsforslag. Dersom rådgiverne derimot bruker denne turen til å undersøke saken 

nærmere, innledes en innskutt sekvens som utsetter nærhetsparets andre pardel til etter at 
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rådgiverne har fått den informasjonen de behøver for å kunne gi et løsningsforslag. Denne 

sekvensen innebærer at kunde og rådgiver forhandler om løsningen ved å etterspørre og gi 

informasjon som kan være avgjørende for den. Etter en slik vurdering av situasjonen får 

rådgiveren enda en måte å presentere sitt løsningsforslag på, nemlig ved å 5) fortelle kunden 

hva neste hendelse blir. Dette er et kun et alternativ for rådgiveren etter en slik 

forhandlingssekvens, ettersom partene må ha kommet til en viss konsensus før rådgiver kan ta 

en slik avgjørelse på vegne av kunden. Også de ulike måtene rådgivere legger fram sine 

løsningsforslag på illustreres best med eksempler: 

 

Presentasjon av løsningsforslag Eksempel på løsningsforslag 

1. Hvis/så-formulering 
(C1) Dersom faktura på papir har 

forsikringsnummer x kan du se bort ifra den. 

2. Eksplisitt direktiv (C21) Du må opprette avtalegiro! 

 

 

3. Automatisk svar, med eller uten  

    tilpasninger 

(C7) Det skal vi ordne. Vi tilbyr månedlig 

betaling på AvtaleGiro helt gebyrfritt. Hvis 

du har BankID, og ikke har AvtaleGiro hos oss 

fra før, kan du bestille AvtaleGiro raskt og 

enkelt via gjensidige.no. Logg inn her: 

https://www.gjensidige.no/privat/opprett-

avtalegiro 

Dette tar fra to til tre virkedager. 

4. Bekrefte kundens løsningsforslag 
(C7) Ja, da er det bare å se bort i fra giro 

på hele årsbeløpet. 

5. Eksplisitt neste hendelse 
(C25) Da blir neste trekk 25.11 - beløpene 

fremover blir xxx 
Figur 13: Fem ulike måter rådgivere presenterer løsningsforslag på 

 

Det er flest eksplisitte direktiver og automatiske svar å finne blant utvalgets samtaler, mens de 

tre andre er relativt jevnt fordelt. Heller ikke mellom disse kategoriene er det store forskjeller 

å finne med hensyn til markert takknemlighet, antall løsningsforslag, eller forståelsessjekker – 

og heller ikke i antall innvendinger. Spesielt interessant er det å se hvordan kundene 

behandler løsningsforslag fra de automatiske svarene presentert like etter deres 

problemstilling, ettersom tilpasning etter konkret situasjon ser ut til å være noe kunder 

etterspør med denne typen anmodning. Blant alle samtalene der automatiske svar benyttes 

som første løsningsforslag, kommer dette direkte etter kundens problempresentasjon. Dette er 

kanskje naturlig, i og med at slike automatiske svar produseres på grunnlag av generelle og 

hyppig forekommende spørsmål – rådgiveren vil gjenkjenne spørsmålet som et av denne 

typen, og ikke se behov for å undersøke saken noe nærmere. Utover at de ikke er tilpasset 

hver enkelt samtale, er det problematiske med denne typen svar i situasjonen som undersøkes 

her at de i mange tilfeller heller ikke forholder seg til konteksten som skapes i kundens 

foregående tur. Vi så nettopp hvordan kundene typisk forteller både om regningen de har fått 
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og at de har opprettet AvtaleGiro eller mener at det bør trekkes månedlig, og bruker 

konflikten som oppstår mellom disse to kontrasterende forholdene når de presenterer 

problemstillingen sin. Der kundene sier eksplisitt at de har opprettet AvtaleGiro, vil ikke et 

automatisk svar som ber kunden om å opprette AvtaleGiro forholde seg til konteksten skapt 

av kunden. Ettersom enighet er et kollektivt institusjonelt mål for samtalen, vil det også i 

disse tilfellene bli behov for en forhandlingssekvens hvor de samtalende kan forsøke å oppnå 

intersubjektivitet. Blant samtalene med automatiske svar som første løsningsforslag, har 

majoriteten to ulike løsningsforslag totalt i samtalen. Det vil si at mange rådgivere som 

benytter automatiske svar direkte etter problempresentasjonen blir nødt til å revidere eller 

presisere løsningsforslaget i en senere tur. Selv om dette ikke alltid er tilfellet, kan det bety at 

automatiske svar noen ganger virker mot sin hensikt, i og med at tiden rådgivere sparer på å 

svare med hurtigtast likevel må benyttes i en forhandlingssekvens. 

 

4.5.2.4 Forhandling og enighet om endelig løsning 

Det er naturligvis ikke bare i samtalene med automatiske svar at det er behov for forhandling 

om den endelige løsningen. I og med at kunderådgivere bygger opp og presenterer sine 

løsningsforslag ulikt, vil det også utløse ulike responser fra kundene. Til felles for disse 

responsene er også det kollektive institusjonelle målet om at rådgiver og kunde skal komme 

til enighet om løsningen på problemet. Som Landqvist (2005: 207) poengterer, kan ikke 

rådgiverne kontrollere hvorvidt kundene følger rådene deres, og de kan heller ikke tvinge 

kunder til å løse problemet i tråd med deres anbefaling, selv om det finnes en viss asymmetri 

når det gjelder rollenes kunnskap og autoritet. Dette betyr at dersom forhandlingen ikke kom 

før første løsningsforslag, er det rom for en forhandling om den endelige løsningen etter 

rådgiverens første løsningsforslag. Denne initieres typisk ved at kunden setter spørsmålstegn 

ved løsningsforslaget eller kommer med innvendinger, og rådgiveren har da plikt til å 

revurdere og eventuelt tilpasse løsningsforslagene etter disse, men samtidig rett til å stå ved 

sin anbefaling. Dette støttes også av Landqvist (2005: 217), som fant at denne typen samtaler 

vanligvis vil inneholde flere enn én rådgivningssekvens. Det endelige rådet kommer typisk i 

løpet av eller like etter det Landqvist (2005: 217) kaller ‘the interrogative series’, altså en 

sekvens hvor rådgiver stiller spørsmål for å kunne gi et råd som er best mulig tilpasset 

samtalepartnerens konkrete situasjon. Det er ikke ulikt det som her kalles forhandling om 

endelig løsning. Ettersom denne sekvensen ikke kun behandler rådgiverens søken etter 

informasjon, vil jeg ikke adoptere Landqvists utspørringsbegrep, men heller forholde meg til 

denne fleksible og varierende sekvensen som nettopp en forhandling. I disse 
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rådgivningssamtalene, hvor kundene er innlogget i Gjensidiges systemer før de tar kontakt 

over chat, vil heller ikke en slik utspørringssekvens alltid være nødvendig, ettersom rådgiver 

selv har tilgang på all relevant informasjon i databasen – her kan rådgiver til og med finne 

svar på spørsmål kunden ikke nødvendigvis kan besvare. La oss vurdere noen eksempler: 

 
(7) utdrag fra samtale 4 

 --- Kunde 

15 >Hei. Jeg har en faktura på xxxxkr som forfaller i morgen 

 -------------------- 

16 (00.18)  

 --- Kunde 

17 >Men i nettbanken ligger det trekk på xxx den 23 

 -------------------- 

18 (00.50)  

 --- Kunde 

19  >Avtalen var trekk pr mnd. Skal jeg se bort i fram den på xxxxkr? 

 -------------------- 

20 (01.18)  

 ---- Rådgiver 8 

21  >Hei, den regningen på xxxx kr er sendt ut (dato) og så fikk vi melding om at  

22 avtalegiroen var opprettet (dato). Du kan derfor se bort i fra den regningen  

23 du har fått. Ny betalingsplan ligger på Gjensidige.no 

 -------------------- 

24 (00.29)  

 --- Kunde 

25 >Ok. Takk. 

 

 

I hele samtale 4 har rådgiveren kun én tur, og det er den på linjene 21-23. Dette er den eneste 

samtalen i utvalget med kun ett bidrag fra rådgiveren, og derfor er den interessant å undersøke 

nærmere. Her er kunden innlogget på nettsidene når han eller hun tar kontakt, slik at 

rådgiveren kan undersøke detaljer rundt kundeforholdet, og deretter gi et løsningsforslag som 

er basert på slik konkret informasjon. Dette kan vi anta fordi rådgiveren i sin eneste taletur og 

sitt eneste løsningsforslag innlemmer deler av denne informasjonen, nemlig hvilke datoer 

regningen ble sendt ut og AvtaleGiroen ble meldt inn. Ut ifra denne informasjonen 

konkluderer rådgiveren med et løsningsforslag («Du kan derfor se bort i fra den 

regningen du har fått»). Her bruker dessuten både kunden og rådgiveren formuleringen 

‘se bort i fra’ i sine løsningsforslag. Kunden er først ute med denne formuleringen, som del av 

et løsningsforslag, og ber med spørsmålsformuleringen om bekreftelse på dette. Som drøftet 

tidligere, kan anmodninger om hjelp med slike løsningsforslag antyde at kunden har oppsøkt 

og funnet et svar på problemstillingen sin, og benytter chat-løsningen for å få løsningen 

bekreftet. At kunden formulerer løsningsforslaget sitt slik, kan gi ytterligere støtte til denne 

antakelsen, ettersom det er nettopp denne formuleringen vi finner i tekst 13 på nettsidene: 

«Når forsikringen opprettes, vil det alltid produseres en giro for hele årsbeløpet. Har du 

nettopp opprettet AvtaleGiro, kan du se bort fra denne giroen. Du vil straks motta 

Betalingsoversikt for AvtaleGiro, som viser trekkbeløp og antall trekk». Dette er en 
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formulering som brukes ofte av flere rådgivere i samtalene fra utvalget. Det kan komme av at 

rådgiverne får lignende spørsmål ofte, og gjennom slik repetisjon utvikler rutinemessige 

måter å fremlegge responsen på (Heritage & Clayman 2010: 45). At formuleringen dessuten 

samsvarer med Gjensidiges formulering i selvbetjeningsløsningen på nett, kan indikere at 

akkurat dette ordvalget er del av et slags ‘manus’. Likevel ser vi at noen rådgivere også velger 

andre formuleringer, for eksempel «Ja den kan du bare kaste da!».  

 

Selv om det er naturlig å anta at samtale 4, hvor rådgiver kun har én tur, enkelt kunne vært 

erstattet av en selvbetjeningsløsning med samme løsningsforslag, har kunden altså anledning 

til å legge til informasjon eller innvendinger, og dessuten be rådgiveren omformulere, utdype, 

revidere eller bekrefte forslaget. Dette illustreres tydelig ved å sammenligne samtale 4 med 

samtale 9, hvor den samme rådgiveren gir en annen kunde omtrent det samme svaret: 

 
(8) utdrag fra samtale 9 

 ---- Rådgiver 8 

22 >Hei, jeg ser at grunnen til dette er fordi papirene er sendt ut dagen før vi 

23 fikk meldingen om at avtalegiroen var opprettet. Du kan bare se bort i fra  

24 den regningen du har fått. Det ligger betalingsplaner på Gjensidige.no som  

25 viser hvordan trekkene vil bli en gang i mnd fremover  

 -------------------- 

26 (00.39)  

 --- Kunde 

27  >Det var godt å høre. Da skal jeg altså ikke betale fakturaene jeg har  

28 mottatt på papir?  

 -------------------- 

29 (00.30)  

 ---- Rådgiver 8 

30  >Nei, den er sendt fra oss (dato) og vi fikk meldingen om avtalegiroen (dato)  

31 og da blir den regningen overstyrt av avtalegiroen :) 

 -------------------- 

32 (00.45)  

 --- Kunde 

33  >Fantastisk! Da har jeg oversikt 

 

På linje 27 ser vi at denne kunden, i likhet med kunden fra samtale 4, aksepterer 

løsningsforslaget, men i samme taletur inkluderer sin forståelse av løsningen, og ber med 

spørsmålsformuleringen om en bekreftelse eller korrigering av denne. Her får både ‘da’ og 

‘altså’ en kausal funksjon ved å peke tilbake på løsningsforslaget, og konkludere ‘fordi 

rådgiver har sagt at jeg ikke skal betale fakturaene, skal jeg ikke betale fakturaene’. Ved å 

hekte spørsmålstegn på konklusjonen inviterer kunden rådgiveren til å bekrefte eller korrigere 

konklusjonen. Rådgiveren bekrefter kundens forståelse og både omformulerer deler av 

informasjonen og legger til ny informasjon i sin tur på linjene 30-31. Denne nye 

informasjonen kan bidra til å synliggjøre hvordan rådgiveren har kommet fram til 

løsningsforslaget («Du kan bare se bort i fra den regningen du har fått») ut fra 
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informasjonen om datoene for giro og AvtaleGiro («jeg ser at grunnen til dette er 

fordi papirene er sendt ut dagen før vi fikk meldingen om at avtalegiroen 

var opprettet»), og dermed bidra til kundens forståelse. Når kunden bruker ‘da’ igjen på 

linje 33, får den samme kausale effekt som ‘da’ på linje 27, men peker heller tilbake på 

rådgiverens bekreftelse av konklusjonen. Fordi rådgiveren har bekreftet kundens tolkning av 

løsningsforslaget, kan kunden være trygg på at problemet er løst. Det konkluderes altså på 

nytt at endelig løsning er funnet og forstått.  

 

I noen samtaler oppstår forhandling som følge av at kunder ikke godtar rådgiverens første 

løsningsforslag. Dette skjer i hovedsak når kundene opplever at anbefalingen ikke er godt nok 

tilpasset deres konkrete situasjon, ofte fordi de allerede har gjort det de blir bedt om, som i 

samtale 17: 

 

(9) utdrag fra samtale 17 
 --- Kunde 

15 >Hei, jeg byttet nettopp til dere på forsikring men fikk 2 regninger. Og det 

16 er totalsummen på forsikringene. Skal de betales i sin helhet nå og gjelde  

17 for 1 år? Eller blir den delt opp over 12 måneder? 

 -------------------- 

18 (01.19)  

 ---- Rådgiver 12 

19  >Om du ønsker å betale månedlig kan du enkelt bestille Avtalegiro  

20 her: https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo 

 -------------------- 

21 (00.02)  

 ---- Rådgiver 12 

22 >:-) 

 -------------------- 

23 (00.17)  

 ---- Rådgiver 12 

24 >Når du har gjort det kan du se bort i fra kravene du har fått i posten. 

 -------------------- 

25 (00.01)  

 --- Kunde 

26  >Det gjorde jeg i mailen fra hun som satte opp avtalene 

 -------------------- 

27 (00.23)  

 ---- Rådgiver 12 

28  >Om du har bestilt Avtalegiro kan du se bort i fra kravene. 

 -------------------- 

29 (00.15)  

 ---- Rådgiver 12 

30  >Når Avtalegioren er registrert vil du få et varsel på e-post av oss. 

 -------------------- 

31 (00.02)  

 --- Kunde 

32  >Ok, takk for hjelpen (rådgiverens navn) :) 

 

På linjene 19-24 tilbyr rådgiveren sitt første løsningsforslag, som tar utgangspunkt i at kunden 

ønsker å betale månedlig, men ennå ikke har opprettet AvtaleGiro. Dette har kunden altså 

gjort, og opplever derfor at anbefalingen ikke passer med situasjonen. Av den svært korte 
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pausen på linje 25 å dømme, begynner kunden å produsere sin innvending allerede etter å ha 

lest kun første del av løsningsforslaget, som tar plass på linjene 19-20. Kanskje ville 

innvendingen sett annerledes ut om den ble produsert etter løsningsforslaget på linje 24, 

ettersom den beskriver hva som skal gjøres etter at AvtaleGiro er opprettet. Samme 

løsningsforslag tilbys nemlig på nytt med noe omformulering i rådgiverens neste tur. På linje 

32 aksepterer kunden løsningsforslaget, også etter en pause som er for kort til at den kan være 

produsert etter å ha lest rådgiverens tur på linje 30. Denne aksepten av rådgiverens siste 

løsningsforslag, typisk markert med ‘ok’ og deretter ‘takk for hjelpen’ eller lignende, utgjør 

altså fasen som her kalles enighet om endelig løsningsforslag. Selv om denne innvendingen 

og det reviderte løsningsforslaget ikke utgjør noen langvarig sekvens, viser den tydelig 

hvorfor fasen for forhandling om løsning ikke er riktig det samme som utspørring i alle 

samtaler. Når et av de institusjonelle målene for samtalen er at deltakeren med rollen ‘kunde’ 

skaffer rådgivning og svar på spørsmål, er ikke dette noen passiv oppgave. Som Landqvist 

(2005: 230-1) påpeker for å oppsummere sin studie av konsultasjonssamtaler, er den som 

søker informasjon aktive bidragsytere i konstruksjonen av en endelig løsning, for eksempel 

ved å bidra med ny informasjon som påvirker løsningen, eller ved å vise tegn til å være uenig 

i anbefalingen (Landqvist 2005: 228-9). Noen ganger er det imidlertid rådgiverne som bidrar 

til brorparten av forhandlingen om det endelige løsningsforslaget, spesielt dersom de ikke ser 

grunn til å revidere anbefalingen etter at kunden har presentert innvendinger: 

 

(10) utdrag fra samtale 24 

 --- Kunde 

15 >Hei! Jeg opprettet en avtalegiro på mandagen forrige uke og lurte på om  

16 dette er i orden? Fikk en faktura i posten med hele årsbeløpet på  

17 forsikringen min, men ønsker å betale et beløp i måneden istedenfor.  

18 Fakturaen hadde forfall den (dato)... 

 -------------------- 

19 (00.45) 

 ---- Rådgiver 30 

20  >Aktiverte du avtalegiro på nettsiden vår? Har ikke fått noe varsel fra  

21 banken din 

 -------------------- 

22 (00.30)  

 ---- Rådgiver 30 

23 > 

24  >Logg inn her: 

25 >https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo 

26 > 

 ------------------- 

25 (02.54)  

 --- Kunde 

26 >Ja det gjorde jeg 

 -------------------- 

27 (00.22)  

 ---- Rådgiver 30 

28  >Prøv å følg linken og se om du får gjort det en gang til - fikk du 

29 bekreftelse på at det gikk fint sist?  

 -------------------- 
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30 (00.04)  

 ---- Rådgiver 30 

31 >Det skal bare ta 2-3 dager 

 -------------------- 

32 (01.01)  

 --- Kunde 

33 >Ja,kom igjennom. Fikk opp melding at dere skulle gjøre resten eller noe  

34 lignende 

 -------------------- 

35 (00.19)  

 ---- Rådgiver 30 

36  >Om du følger veilederen skal det bare ta noen dager - fikk du gjort det på  

37 nytt nå? 

 -------------------- 

38 (00.09)  

 ---- Rådgiver 30 

39  >Prøv igjen så kan vi sjekke igjen i morgen 

 ------------------- 

40 (00.55)  

 --- Kunde 

41 >Men vil jeg da få en purring i posten siden fakturaen hadde forfall (dato)? 

 -------------------- 

42 (00.17)  

 ---- Rådgiver 30 

43 >Jeg har lagt en utvidelse til (dato) 

 -------------------- 

44 (01.18)  

 --- Kunde 

45  >Okei, tusen takk. Da har jeg gjort det på nytt :) 

46 (00.04)  

 ---- Rådgiver 30 

47 >Bare hyggelig, ha en fin dag videre 

 

I samtale 24 kan ikke rådgiveren finne noe tegn til at det er registrert noen aktiv AvtaleGiro 

på kunden, og ut ifra informasjonen kunden har gitt i problempresentasjonen, bør svaret på 

kundens spørsmål være ‘nei, det er ikke i orden’ dersom AvtaleGiroen ble opprettet gjennom 

Gjensidiges sider. Rådgiver stiller derfor et kontrollspørsmål om dette, men ber kunden 

opprette AvtaleGiro på denne måten like etterpå. Kunden aksepterer ikke denne løsningen, 

ettersom svaret på kontrollspørsmålet er ‘ja, AvtaleGiroen ble opprettet gjennom Gjensidiges 

sider’. Her forventer kunden altså en revidering av løsningsforslaget, ettersom dette allerede 

er gjort, som vi så i forrige eksempelsamtale. Likevel kan rådgiver ut ifra tidslinjen være 

ganske sikker på at AvtaleGiroen ikke ble opprettet, ettersom det har gått for lang tid uten at 

den har blitt aktivert. Derfor må løsningsforslaget være det samme, og rådgiver ber kunden på 

linje 28 om å gjøre det på nytt. I samme taletur viser rådgiveren at det fortsatt hersker tvil om 

hvorvidt opprettelsen var vellykket ved å spørre kunden om han eller hun fikk beskjed om at 

det gikk i orden da den ble opprettet. I den påfølgende turen, bare fire sekunder etterpå, 

begrunner rådgiver tvilen ved å peke på tidslinjen («Det skal bare ta 2-3 dager»). Også 

dette bekrefter kunden, og det er derfor fortsatt grunn til å tro at det ikke skal være behov for å 

opprette på nytt. Rådgiver bruker imidlertid de neste to turene på å igjen vise til tidslinjen, 

spørre kunden om rådet ble fulgt, og like etterpå be kunden følge rådet igjen, med lovnader 
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om rask oppfølging. Rådgiveren gir i løpet av samtalen hele 5 oppfordringer til å følge ett og 

samme råd. Ved å stå ved sitt løsningsforslag og insistere på dette gang på gang, kan 

rådgiveren avvise kundens innvendinger uten å måtte utføre den ansiktstruende handlingen 

det ville vært å fortelle kunden at han eller hun tar feil. Etter dette har kunden kun én 

innvending igjen, knyttet til betalingsfristen for giroen. Når rådgiver viser at dette er løst med 

utsatt frist, aksepterer kunden løsningen («Okei, tusen takk») og bekrefter at rådet er fulgt 

(«Da har jeg gjort det på nytt :)»). Så snart kunden bekrefter dette, er rådgiver villig 

til å avslutte samtalen. Selv om kunden er delaktig i å konstruere en løsning på problemet, er 

det altså rådgiver som til slutt avgjør hvilket råd som skal være endelig, dersom kundens 

innvendinger ikke gir god nok grunn til å gi noen annen anbefaling. Også i Landqvists (2005: 

224) studie ville rådgivere insistere på sitt løsningsforslag dersom de ikke fikk sin anbefaling 

akseptert i tilstrekkelig grad, og det ikke så ut til at innringeren ville følge den. Det ser også ut 

til at forhandlingen utgjør en lengre sekvens dersom rådgiveren velger å insistere på sin første 

anbefaling enn når anbefalingen revideres etter innvendingen. Selvsagt hender det også at 

kunden ikke har spørsmål eller innvendinger til rådgiverens første råd, men aksepterer det 

som endelig løsning. Da vil det ikke bli noen forhandling om løsningen, men hoppe direkte til 

den allerede nevnte fasen for enighet om endelig løsningsforslag, en kort sekvens hvor det 

etableres og fastslås konsensus. Dette kan for eksempel innebære at kunden sjekker forståelse 

ved å gjøre sin neste handling eksplisitt, og gi rom for korreksjon eller innvendinger fra 

rådgiver. 

 

4.5.2.5 Avslutning 

Når partene er trygge på sin enighet om at problemet er løst eller at kunden vil klare å løse 

problemet selv i løpet av kort tid, vil kunden typisk takke for hjelpen. Som Heritage og 

Clayman (2010: 57) påpeker, kan noen turer gjelde for to ulike sekvenser, og dette ser ut til å 

gjelde kundens ‘takk for hjelpen’; det bidrar til å akseptere løsningsforslaget, som vi så over, 

og dessuten til å innlede en avslutningssekvens. Dette er temmelig naturlig, i og med at en 

tydelig aksept av løsningsforslaget impliserer at målet for samtalen er oppnådd, og kan 

avsluttes. Dessuten ser vi at både kunder og rådgivere gjerne følger opp denne aksept-turen 

med fraser som lukker samtalen i enda større grad, som ‘ha en fin dag’. Selv om kunden i 

løpet av hele samtalen har mulighet til å koble seg fra og lukke chatrommet, og 

avslutningssekvensen varierer dermed veldig i utstrekning. Noen ganger kan 
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avslutningssekvensen bli relativt langvarig, med flere takksigelser og gode ønsker fra begge 

parter. I noen tilfeller gir kunden uttrykk for høy grad av takknemlighet: 

 

(11) utdrag fra samtale 22 

 --- Kunde 

55 >Herremin! Takker så mye for hjelpen!  

 -------------------- 

56 (00.11)  

 ---- Rådgiver 29 

57 >Bare hyggelig, kan feire litt vi nå! ;)  

 -------------------- 

58 (00.32)  

 --- Kunde 

59 >Ha en super kveld! 

 -------------------- 

60 (00.41)  

 ---- Rådgiver 29 

61 >Takk det samme! 

 

Som vi ser tydelig i utdraget over, har både kunder og rådgivere anledning til å uttrykke seg 

med mellompersonlig effekt, og mange benytter muligheten i stor grad. En viktig del av chat-

samtalens affordanser er ifølge Grønning (2018: 26-7) dens evne til å formidle sosiale spor av 

de samtalende og konteksten. Både avsender og mottaker kommuniserer egenskaper ved seg 

selv, situasjonen og sin relasjon til samtalepartneren underveis. I alminnelig samtale finnes 

kanskje disse sosiale sporene spesielt i kroppsspråk, ansiktsuttrykk og prosodi, som er 

vanskelig å uttrykke skriftlig. Grønning (2018: 24-5) forteller at samtalepartnere som 

kommuniserer digitalt med hverandre opplever at de kommer nærmere hverandre jo flere 

taleturer som produseres, og jo kortere tid det passerer mellom hver taletur. Hun hevder også 

at chat-kommunikasjon formidles med digital representasjon eller simulering av tale 

(Grønning 2018: 27), og dermed er nærmere muntlig enn skriftlig kommunikasjon. Meredith 

(2014: 21) understreker at brukere av mediet har funnet måter å tilpasse seg dets affordanser. 

Altså bør chat-samtaler ha høy grad av skriftlige representasjoner av talespråklige egenskaper, 

nettopp som intonasjon eller ansiktsuttrykk. I utvalget kommer dette spesielt til syne i 

avslutningssekvensene, hvor kundene typisk uttrykker en større eller mindre grad av 

takknemlighet. Høy grad av takknemlighet ser vi spesielt på bruken av utropstegn og 

emotikoner, altså smilefjes. Emotikoner bruker avsenderne ifølge Grønning (2018: 32) i 

hovedsak til å gi inntrykk av hvordan de gjerne vil at mottakeren skal lese taleturen deres. 

Meredith og Stokoe (2013) hevder at smilefjes benyttes «[...] to display the writer’s stance 

towards their turn [...], much like laughter particles and prosodic features do in spoken 

interaction.» (Meredith & Stokoe 2013: 189). Ved høy grad av takknemlighet, vennlighet 

eller en spøkefull tone, kan deltakerne altså benytte smilefjes for å formidle dette, som 

rådgiveren gjør over. I eksempel 12 brukes blunkefjes, som typisk signaliserer en spøkefull 
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tone, i forbindelse med at de har grunn til å feire nå når kunden har fått en lavere pris på 

forsikringen sin.  

 

I noen tilfeller velger kunden å koble seg fra samtalen like etter å ha takket for hjelpen, uten at 

rådgiver får anledning til å følge opp avslutningen, som er typisk der det gis uttrykk for lav 

eller moderat grad av takknemlighet: 

 

(12) utdrag fra samtale 4 

 --- Kunde 

25 >Ok. Takk. 

 -------------------- 

26 (00.16) 

27 >Samtalen er avsluttet (00.03.41) 

 

Dersom kunden ikke kobler seg fra chatrommet, kan rådgiveren avslutte samtalen ved hjelp 

av hurtigtast – da får kunden meldingen «takk for at du tok kontakt med oss», og begge 

deltakere kobles fra chatrommet i samme øyeblikk: 

 
(13) utdrag fra samtale 11 

 --- Kunde 

24 >Talk for hjelpen :) 

 -------------------- 

25 (00.08)  

 ---- Rådgiver 14 

26 >Bare hyggelig, ha en fin dag videre 

 -------------------- 

27 (02.07)  

 ---- Rådgiver 14 

28  >Takk for at du tok kontakt med oss! 

29 > 

 -------------------- 

30  (00.00) 

31 >Samtalen er avsluttet (00.03.47) 

 

Det varierer hvor ofte og på hvilke punkter rådgiverne velger å avslutte samtalene som dette. 

Er de for raskt ute, kan de risikere å kaste kunden ut av chatrommet før kunden føler seg 

ferdig med samtalen. Derfor er det med denne funksjonen spesielt viktig for rådgivere å 

gjenkjenne kundenes typiske tegn på at de har fått spørsmålene sine besvart. Dersom ikke 

rådgiver heller avslutter samtalen, vil den avsluttes automatisk når det har gått sju minutter 

uten noen taleturer. Av og til kan ikke rådgiver avslutte samtalen fordi kunden ikke har 

bekreftet løsningsforslaget eller takket for hjelpen, og da blir det ingen avslutningssekvens 

overhodet: 

 

(14) utdrag fra samtale 20 

 ---- Rådgiver 27 

35 >Når du har aktivert avtalegiro og fått bekreftelse på det så kan du kaste  

36 den fakturaen du har i hånden. Betalingen vil da gå direkte på avtalegiro ja. 

 --------------------  
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37  (07.00) 

38 >Samtalen er avsluttet (00.12.20) 

 

Benytter kunden i samtalen over anledningen til å opprette AvtaleGiro når han eller hun 

allerede er i samtale med rådgiver, kan denne funksjonen ha en uheldig effekt dersom det tar 

lenger tid for denne kunden å fullføre prosessen. Oppstår det et problem med opprettelsen, 

blir kunden nødt til å starte en ny samtale, som innebærer at det potensielt blir mye ventetid, 

og antakelig kobles en annen rådgiver til samtalen. Det vil si at kunden da må forklare 

situasjonen en gang til, og dette kan skape mye frustrasjon. 

En måte rådgiveren kan sikre seg at kunden føler seg ferdig med samtalen på, er å spørre om 

det er noe mer kunden behøver hjelp med. Dette vil enten bidra til å avslutte samtalen ved at 

kunden takker nei, eller det kan innlede en ny sekvens med et nytt, sentralt nærhetspar dersom 

kunden har flere spørsmål:  

 
(16) utdrag fra samtale 14 

 ---- Rådgiver 19 

33  >Er det noe mer jeg kan hjelpe deg med? 

 -------------------- 

34 (00.29)  

 --- Kunde 

35 >Ja! En siste ting :) Her står bet.Frist (dato) 

 -------------------- 

36 (00.38)  

 --- Kunde 

37 >Men det er 23.11 dere trekker meg, ikkesant? 

 -------------------- 

38 (00.45)  

 ---- Rådgiver 19 

39 >Stemmer 

 -------------------- 

40 (01.00)  

 --- Kunde 

41 >Supert. Det var alt. Thank u  

 -------------------- 

42 (00.30)  

 ---- Rådgiver 19 

43 >No problem 

 

Ved å gjøre dette, åpner rådgiveren for gjenåpning av et emne i avslutningssekvensen, før 

samtalen faktisk er avsluttet. Dermed bidrar rådgiveren til at enighet om den endelige 

løsningen oppnås, og gir kunden en ny anledning for forståelsessjekk med påfølgende 

bekreftelse eller korrigering før de følger løsningsforslaget. 

 

4.6 OPPSUMMERING AV CHAT 

Jeg har nå beskrevet hvordan chat-samtalene mellom Gjensidiges kunder og kunderådgivere 

typisk tar form når kundene henvender seg med problemstillingen som er definert som 

lesemål for dette prosjektet. De institusjonelle målene innebærer for begge parter å oppnå 
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egnethet gjennom å tilpasse den endelige løsningen på problemet etter kundens konkrete 

situasjon, og ved å sikre at de er enige om den endelige løsningen. Disse målene legger 

føringer for når samtalen kan avsluttes, nemlig når enighet er oppnådd. For disse rådgivende 

samtalene foreslo jeg en overordnet struktur som innebærer åpning, problempresentasjon, 

løsningsforslag og forhandling om løsning, enighet om endelig løsning og deretter avslutning. 

Problempresentasjonen innebærer en forklaring av problemstillingen, gjerne med konkrete 

opplysninger om situasjonen, og deretter en anmodning om hjelp. Denne anmodningen 

foregår grovt sett på tre ulike måter – ved at kunden selv foreslår en eller to løsninger, ved å 

stille spørsmål på ulike måter eller kunden kan la anmodningen være implisitt og kun skildre 

problemstillingen. Løsningsforslag kan tyde på at kunden har funnet en løsning på nett, og 

kontakter kundesenteret for å få denne bekreftet eller korrigert, som vi så informanten K26 i 

navigasjonsstudien ønsket. Noen legger fram personinformasjon som lar rådgiver identifisere 

dem eller produktene deres allerede her, som kan indikere at de forventer og forespør spesielt 

tilpasset rådgivning. Turen som påfølger problempresentasjonen tilhører typisk rådgiveren, 

hvor det enten forhandles om løsningen dersom problempresentasjonen ikke inneholdt 

tilstrekkelig informasjon, eller det presenteres et innledende løsningsforslag. Løsningsforslag 

presenteres på fem ulike måter i utvalget. Noen av løsningene gis med automatiske svar, som 

sparer rådgiverne mye tid, men ettersom de ikke er tilpasset den konkrete situasjonen, og ikke 

alltid bygger på konteksten skapt i den foregående turen, kan de være til hinder for å oppnå 

enighet raskt. Når kunder eller rådgivere foreslår løsninger, bruker flere av dem 

formuleringen ‘se bort ifra’ når konklusjonen er at giroen ikke skal betales. Denne 

formuleringen er benyttet i ‘FAQ’-teksten som besvarer samme problemstilling på nettsidene 

(tekst 13), og derfor kan det i kundenes tilfelle hende at de har funnet teksten på nett før de 

tok kontakt. For rådgiverne kan det være en del av deres rutinemessige svarformulering. Når 

en løsning foreslås, kan kunden akseptere dette, eller legge fram innvendinger. Slike 

innvendinger starter også en forhandlingssekvens, hvor rådgiver enten kan revidere 

løsningsforslaget til det passer kundens situasjon bedre, eller velge å stå ved sitt innledende 

løsningsforslag, dersom innvendingen ikke gir god nok grunn til å revidere det. Dette pågår til 

kunden aksepterer rådgiverens løsningsforslag, og enighet om endelig løsning er oppnådd, 

typisk med ‘ok, takk for hjelpen’ eller lignende. Kunden har altså svært stor påvirkning på 

den endelige løsningen, og behøver ikke nødvendigvis akseptere det første forslaget 

rådgiveren gir. Kundens aksept innleder avslutningssekvensen, som kan være ikke-

eksisterende eller bestå av opptil flere turer fra begge deltakere. Rådgivere arbeider også 

aktivt for å oppnå enighet, og kan blant annet sikre at problemet er løst ved å spørre kundene 
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om de har flere spørsmål, og slik gi kunder mulighet til å gjenåpne emnet eller innlede nye 

emner før samtalen avsluttes. Gjennom hele samtalen, men spesielt synlig i 

avslutningssekvensen, tillater mediet å formidle sosiale spor av både deltakere og kontekst, 

ettersom det går relativt kort tid mellom hver taletur, og kommunikasjonen oppleves nær. 

Skriftlig representasjon av sosiale spor manifesterer seg her spesielt gjennom tone, stil og 

bruk av tegnsetting eller emotikoner.  

 

Alle de viktigste funnene fra de tre analysene er nå presentert og drøftet, og det er gjort et 

forsøk på å oppsummere hva vi nå vet om både selvbetjening på nett og kundebetjening 

gjennom chat-samtaler. I kapittel 6 vil jeg presentere en konklusjon på prosjektet, og besvare 

hvordan problemløsningsprosesser i skriftlige chat-samtaler med kunderådgivere og i 

veiledende tekster på nett skiller seg fra hverandre med hensyn til funksjon og vellykkethet. 

Men først, i det følgende kapitlet, vil jeg forsøke å sammenligne de kommunikasjonsformene 

enda nærmere, med utgangspunkt i de tre forskningsspørsmålene fra introduksjonskapitlet. 

 

  



   119 

5 SAMMENLIGNING AV HJELP OG SELVHJELP 

Før jeg kan si noe om hvordan kommunikasjonskanalene skiller seg fra hverandre, er det 

nødvendig å sammenligne det vi nå vet om de to ulike måtene kunder kan løse et problem på. 

Her vil jeg undersøke hva de har til felles, hva som skiller dem fra hverandre, hvordan de best 

benyttes for å oppnå vellykket problemløsning, og i hvilken grad det kan finnes verdi i å 

overføre egenskaper fra den ene til den andre. For at sammenligningen skal avlede en best 

mulig konklusjon, skal jeg benytte de tre forskningsspørsmålene til å styre diskusjonen. 

 

1. På hvilke måter bidrar kommunikasjonsformene til vellykket problemløsning? 

 

Det synes å være god overenstemmelse mellom de individuelle og kollektive målene for de 

institusjonelle rollene i chat-samtalene, og deltakerne oppnår altså vellykket problemløsning 

ved å samarbeide om å oppnå enighet om den best egnede løsningen. Kundene presenterer 

problemet sitt med den informasjonen de opplever som relevant, og mange av dem etterspør 

løsninger som er tilpasset deres kundeforhold ved å presentere navn eller 

identifikasjonsnummer allerede her. Når rådgivere presenterer sitt første løsningsforslag, har 

kunden anledning til å akseptere dette som den endelige løsningen, eller presentere 

innvendinger slik at en forhandling om løsningen oppstår. Her kan rådgiver velge å revidere 

løsningsforslaget etter innvendingen, eller insistere på sitt første løsningsforslag som det 

endelige. Så vidt mine analyser tilsier, har kundens deltakelse i avgjørelsen mye å si for 

graden av vellykkethet i chat-samtaler, ettersom det muliggjør at deltakerne forhandler og 

kommer til enighet om den beste løsningen. I de fleste tilfeller forekommer en egen sekvens 

der det forhandles om den endelige løsningen, hvor kunden har rett til å fremme innvendinger 

til rådgiverens løsningsforslag. Innvendingene oppstår når løsningsforslaget ikke forholder 

seg til informasjon gitt i problempresentasjonen («Prøver å si at den nye banken min 

allerede har gjort dette»), eller kunden allerede har utført handlinger som tar del i 

forslaget («Det gjorde jeg i mailen fra hun som satte opp avtalene»). Fordi 

kunder som mottar problemløsning gjennom chat har anledning til å komme med 

innvendinger, er den endelige løsningen opp til forhandling, hvor enighet er et mål i seg selv 

og kunden får spesiell delaktighet i problemløsningsprosessen. I de aller fleste tilfellene kan 

man si at løsningen ikke er funnet før kunden har akseptert den. Dette bidrar igjen til de 

institusjonelle målene som danner rammeverket de samtalende må forholde seg til, slik at det 

oppstår et krav om å komme fram til den best egnede løsningen i fellesskap, og dermed også 
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kravet om at deltakerne er enige om den endelige løsningen. Disse kravene om egnethet og 

enighet bidrar til å gjøre hver enkelt samtale unik, og dessuten vil det endelige svaret oppleves 

skreddersydd for kunden. Rådgiverens mulighet til å sjekke kundenes persondata opp mot 

deres kundeforhold gjør også mulighetene for tilpasning etter den konkrete situasjonen gode, 

som vi har sett at kunder etterspør ved å inkludere slike persondata i problempresentasjonen 

sin. Vi så også hyppig forekomst av forståelsessjekk blant de chattende kundene, som kan 

indikere at kunder med denne problemstillingen har behov for å få bekreftet at den handlingen 

de har forstått som problemløsende faktisk vil løse problemet før de gjennomfører den på 

egenhånd. Ved å få bekreftet sin forståelse, sitter man ikke alene med ansvaret for å ignorere 

en stor regning, og problemløsningen føles kanskje desto mer vellykket. Et annet viktig poeng 

å lære av chat-samtalene er at de institusjonelle målene om enighet og egnethet gjør at 

tilsynelatende vellykket problemløsning blir et premiss for samtalen. Deltakerne hindres 

derfor fra å avslutte samtalen før en endelig løsning er funnet og akseptert. 

 

Når det gjelder navigasjon, antyder de hyppigst forekommende retoriske relasjonene at 

tekstene i selvbetjeningsløsningene bidrar til vellykket problemløsning ved å forberede 

leserne på innholdet, stykke opp lesningen, skille mellom perifer og sentral informasjon, styre 

leserne mot handling og gi dem omstendigheter og betingelser å vurdere opp mot sin egen 

situasjon. Slik kan navigasjonen bli mer vellykket blant annet ved å gjøre vekslingen mellom 

skumlesning og nærlesning lettere, tydeliggjøre de mulige leseveiene og ved å gi leserne 

kontekster og premisser å forholde seg til. Navigatørene ser ut til å forholde seg til 

metakjerner som spesielt verdifull informasjon, og visse tekster er altså strukturert godt nok til 

å peke ut den mest sentrale informasjonen for leseren. I et av utvalgets chat-samtaler så vi at 

rådgiveren spør om kunden fikk bekreftet at AvtaleGiro ble opprettet, og til det svarer kunden 

følgende: «Ja,kom igjennom. Fikk opp melding at dere skulle gjøre resten 

eller noe lignende». Tekst 25, som bekrefter opprettelsen av AvtaleGiro gjennom 

nettsidene, sier nettopp dette i segment 3 («Nå fikser vi resten!»). At det er dette kunden 

trekker fram for å overbevise rådgiveren om at AvtaleGiro ble opprettet, er interessant i 

diskusjonen av metakjerner – spesielt når jeg har vurdert dette segmentet som en satellitt til 

forløpet 4-5, der segment 5 («og ved neste forfall trekkes du automatisk») er metakjernen. 

Kanskje gjør det fremtidige aspektet ved segment 5 at det ikke vurderes som det mest sentrale 

i teksten i akkurat denne situasjonen. Enda viktigere bidrar segment 3 til å plassere ansvaret 

hos Gjensidige: Ved å si ‘nå fikser vi resten’ presupponeres det at alle oppgaver og 

formaliteter som har ledet til dette punktet er ferdig utført av kunden. Samtidig har jeg vurdert 
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at relasjonen mellom segment 3 og metakjerneforløpet 4-5 er en oppsummering, altså en 

kortfattet gjentakelse av det som står i kjernen. Dersom min vurdering av hva som her er 

tekstens metakjerne, og relasjonen mellom den og satellitten forløpet 2-3 utgjør, kan det altså 

hende at segment 3 oppleves som sentral nok informasjon og dessuten mer relevant for 

situasjonen enn metakjernen, og derfor velges ut for å bevise at AvtaleGiro er opprettet. 

Navigatører som gjenkjenner en tekst som et løsningsforslag og opplever dette som treffende 

for sin konkrete problemstilling, viser typisk tegn til ‘aha-opplevelse’, og konkluderer 

eksplisitt hva den endelige løsningen på deres problemstilling er. Der kunder selv må gjøre 

løsningsforslag ut av informasjon de finner i selvbetjeningsløsningene, kreves det at de 

resonnerer for å gjøre informasjon om til løsning, og dermed varierer det i større grad 

hvorvidt tekster som ikke klart og tydelig utgjør en løsning på et problem (for eksempel ved 

bruk av løsning-relasjon) leder til vellykket problemløsning. Majoriteten av navigatørene 

logger inn som del av sin første handling på nettsidene, og kan sies å etterspørre tilpasset 

informasjon. Vi så at tekst 13 gjorde størst suksess i å løse problemet for navigatørene, og at 

de som kom fram til denne brukte ulike veier for å finne den. Det som var avgjørende for å 

finne dette løsningsforslaget var å anerkjenne ‘ofte stilte spørsmål’ som en relevant lesevei, 

uavhengig av inngangsport. Skal selvhjulpne kunder lykkes med sin problemløsning, er det 

altså viktig for dem å kunne skille mellom relevant og irrelevant informasjon for å følge den 

best egnede navigasjonsstien, oppsøke informasjon som er best mulig tilpasset deres konkrete 

kundeforhold, kunne omgjøre informasjon til et tydelig løsningsforslag, og ut ifra det 

konkludere med en handling som vil føre til problemløsning.  

 

2. Hva hindrer kommunikasjonsformene i å bidra til vellykket problemløsning? 

 

Ettersom vi ikke kan vite helt sikkert at alle kundene som aksepterte et løsningsforslag i chat-

samtalene faktisk fikk løst problemet sitt, er dette et problem med chat-kanalen: Med mindre 

kunden utfører handlingen i løsningsforslaget mens rådgiveren er tilgjengelig, er det ikke gitt 

at problemet er løst. Kanskje må de ta kontakt igjen, som vi så var tilfellet i samtale 10, hvor 

kunden har fått samme svar tidligere, og behøver en lengre forhandlingssekvens før han eller 

hun tør å akseptere løsningsforslaget for andre gang. Et annet potensielt problem oppstår 

dersom rådgiveren velger å besvare spørsmålet med et automatisk svar, som typisk ber 

kunden om å opprette AvtaleGiro. Det er spesielt fare for at relevansen ved rådgiverens 

talebidrag svekkes dersom kunden gjenkjenner det som et automatisk svar framfor et som er 

spesielt tilpasset problempresentasjonen, for eksempel ved at enkelte situasjonelle faktorer i 
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problempresentasjonen ikke tas hensyn til. Utover dette, betyr chat-kanalens mulighet for 

forhandling og kravet om enighet at chat-samtalene som hovedregel fører til vellykket 

problemløsning. Kanskje kan man velge å se den store andelen innvendinger og 

forståelsessjekker som problematisk, og vurdere dette som en svakhet ved chat-kanalen. 

Imidlertid vil jeg hevde at slike forhandlinger er en viktig del av det unike ved samtaleformen, 

og vurdere at nettopp fordi det er mulig for deltakerne å be om revidering eller bekreftelse, er 

dette heller en bidragsyter enn et hinder for vellykkethet.  

 

Mange informanter i navigasjonsstudien opplevde at problemstillingen oppsto på grunn av en 

særegen misforståelse eller feil, og det kan ha forhindret dem i å finne veien til tekst 13, fordi 

de da ikke vurderte ‘ofte stilte spørsmål’ som en relevant lesevei. En av informantene gikk 

med overlegg til ‘ofte stilte spørsmål’, men vurderte ut fra de første tre tittelspørsmålene at 

løsningen bare tok for seg svært generelle spørsmål, og forlot siden før han fant tekst 13. 

Problemstillingen i seg selv kan derfor avgjøre i hvilken grad nettsidene og 

selvbetjeningsløsningene er til hjelp eller ikke. Om kundene ikke forventer å finne 

tilstrekkelig tilpassede svar på nett, vil de antakelig ikke vurdere å lete der. Videre så vi at 

rammer bidrar til å fremheve, samle og separere informasjonsenheter, og dette kan bidra til å 

favorisere én lesevei på en side eller i en modul som betjener flere lesemål, og dermed føre 

enkelte navigatører langs blindveier. Hos noen informanter utgjorde diskrepans mellom 

informasjonen på giroen og den de fant på nett en økning i forvirringen og et desto større 

behov for å ta kontakt med kunderådgiver for å kunne avgjøre hvilket løsningsforslag som 

stemmer. Altså, selv om selvbetjeningsløsningene kan bekrefte at kunden betaler for 

forsikringsproduktene sine med AvtaleGiro, vil det for mange kunder ikke være godt nok til 

at de ignorerer giroen på hele årsbeløpet. Tekstene i den prosessuelle kategorien er med andre 

ord ikke tilstrekkelig hjelp uten at de kan overstyre eventuelle andre prosessuelle tekster med 

et annet løsningsforslag. Der informasjon ikke tar tydelig form av et løsningsforslag, stilles 

det desto større krav til leserens evne til å omformulere denne informasjonen til en mulig 

løsning. Vi så også at blant navigatørene som fant tekst 13, var de to yngste bevisste på deres 

ansvar for løsningsforslagets riktighet, og ønsket å få løsningsforslaget bekreftet – én foreslo å 

få det bekreftet av en rådgiver over telefon, og den andre ville være ekstra oppmerksom på at 

neste trekk gjennom AvtaleGiro gikk gjennom. Kunder som navigerer på egenhånd har også 

et behov for å få ett enkelt løsningsforslag bekreftet som det best egnede, og ønsker heller 

ikke å sitte alene med ansvaret for at handlingen de fikk anbefalt faktisk løser problemet. 
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3. Hvordan kan kommunikasjonsformene benyttes best for problemløsning? 

 

Det kvasisynkrone ved chat-samtalen lar deltakerne dele talebidrag både hyppig og hurtig. 

Dette bidrar til økt opplevelse av nærhet, ifølge Grønning (2018: 24-5). Et ytterligere bidrag 

til nærhet mellom deltakerne, er mediets evne til å formidle det Grønning (2018: 26) kaller 

sosiale spor. Denne affordansen har vokst i takt med brukernes sjangerkompetanse og evne til 

å tilpasse seg mediets begrensning til skriftlighet. Slik får de tross alt til å påvirke hvordan 

deres bidrag leses av mottakeren – til en viss grad – blant annet gjennom bruk av emotikoner 

og tegnsetting. Slik kan også kunder formidle sin holdning til det de sier, og dermed ulik grad 

av takknemlighet. Fordi chat-kanalen tillater multitasking, kan rådgiverne betjene flere kunder 

samtidig, og dermed spare bedriften flere ressurser enn hva telefonlinjene tillater. Køen går 

dermed også raskere, og fordi turproduksjon og -sending foregår separat, kan kunden 

formulere problempresentasjonen i løpet av ventetiden. Flere av informantene nevnte chat 

som et nærmest likeverdig alternativ til kontakt på telefon, og ser ikke nødvendigvis 

skriftligheten som noe hinder. Fordi samtaleformen i stor grad tillater kunden å påvirke og 

delta i avgjørelsen gjennom innskutte forhandlingssekvenser, vil samtalen som regel ikke 

avsluttes før kunden aksepterer et løsningsforslag som det endelige, og vellykket 

problemløsning ligger omtrent innbakt i mediet som premiss. Chat-kanalen tillater også 

rådgivere å sende forhåndsproduserte svar med hurtigtaster, som sparer dem tid, og i noen 

tilfeller aksepteres som endelig løsning av kundene. På den annen side risikerer rådgiverne 

med denne typen løsningsforslag at det ikke tas nok hensyn til konteksten skapt i kundens 

foregående turer, og dermed forårsaker flere innvendinger og potensielt lengre 

forhandlingssekvenser. Et tydelig fellestrekk mellom de to kommunikasjonsformene er 

hvordan kunder og navigatører fremmer forståelsessjekk eller konklusjoner i møte med et 

potensielt endelig løsningsforslag. Chat-løsningen gir kundene en mulighet til å rette 

innvendinger mot rådgiverens løsningsforslag, og til gjengjeld har de mulighet til å få sin 

forståelse bekreftet eller korrigert av rådgiveren («Da skal jeg altså ikke betale 

fakturaene jeg har mottatt på papir?»). Forståelsessjekk er derfor noe som oppstår 

hyppig i samtaleutvalget, og det bidrar til å etablere den endelige løsningen som nettopp 

endelig. Disse markeres gjerne med bruk av kausal ‘da’ i begynnelsen av setningen, og bruk 

av spørsmålstegn. Spørsmålstegnet er det som skiller chat-samtalenes forståelsessjekk fra den 

typen konklusjoner som finnes i begge problemløsningsprosessene, hvor talerens neste 

handling gjøres eksplisitt. Ved å spørre om deres forståelse stemmer, ber de om bekreftelse fra 

en institusjonell rolle med definisjonsmakt over løsningen, ettersom rådgiverrollen er den som 
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tilbyr sin kunnskap. Selv om kundene utøver delaktighet i avgjørelsen, søker de å få sin 

forståelse bekreftet eller korrigert før de selv sitter alene med ansvaret for å utføre handlingen 

som konstituerer den endelige løsningen. Dette behovet for å fordele ansvar så vi også blant 

deltakerne i navigasjonsstudien. Årsaken til at forståelsessjekk ikke oppstår hos navigatørene 

er naturligvis at ingen kan bekrefte eller korrigere forståelsen deres for dem. I stedet 

konkluderer de når de har funnet en løsning, som de ble bedt om innledningsvis. 

Konklusjonen ser ut til å komme som en temmelig naturlig følge av å ha funnet en løsning, 

enten på grunn av ‘aha-opplevelsen’ det påkaller, eller fordi informasjon må gjøres om til 

løsningsforslag gjennom resonnement. Det kan hende man ved å gjøre sin neste handling 

eksplisitt og konkludere ‘høyt’ for seg selv, bidrar til å gjøre skriftlig informasjon om til 

handling ved å tydeliggjøre sin forståelse overfor seg selv. De aller høyeste gradene av 

trygghet i navigasjonsstudien ble gitt av de informantene som kunne gjengi en tydelig 

konklusjon på problemløsningsprosessen, som M61 og K47. Kunder som søker hjelp med 

problemløsning har altså et behov for å få bekreftet sin forståelse før de aksepterer et 

løsningsforslag som en endelig løsning og utfører den på egenhånd. Dette ble knyttet opp mot 

ansvaret for løsningens riktighet: Gjennom chat kan kunder få bekreftet sin forståelse, og 

dermed ikke være alene om ansvaret for at handlingen som utføres faktisk løser problemet. 

Navigatørene viste ulik oppfatning av ansvarsfordelingen en tekst på nettsiden gir – noen 

opplevde at de alene måtte sørge for at problemet er løst, mens andre så det som Gjensidiges 

ansvar dersom løsningsforslaget skulle vise seg å ikke stemme.  

 

Nettstedet som kommunikasjonskanal har nesten uendelige muligheter for meningsskaping, 

og stort sett er det kun fantasien og teknologien som setter grenser. Fordi å finne relevant 

informasjon relativt raskt og enkelt synes å være det mest påtrengende behovet for 

selvbetjening, stilles det høye krav til samspillet mellom de helhetlige leseveiene, definert 

utfra konkrete lesemål, og informasjonen som er å finne på de ulike sidene. På nettsteder som 

skal betjene svært mange ulike lesemål, er det tilsvarende stor risiko for at lesere i løpet av 

skumlesningen konkluderer at en side ikke er relevant for deres lesemål. Hva man velger å 

fremheve som spesielt synlig og dermed spesielt sentralt vil antakelig være avgjørende i den 

vurderingen. Spesielt viktig er dette når man arbeider med en kommunikasjonskanal som 

muliggjør lenking på kryss og tvers mellom mange ulike sider og dermed mange ulike 

kontekster, ettersom konteksten bidrar i så stor grad til tolkning og forståelse. Viktigst er det 

derfor å vurdere helhetlige leseveier med utgangspunkt i konkrete lesemål når man 

konstruerer hver enkelt node på nettsiden, slik at innholdet kan skapes med spesielt hensyn til 
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konteksten. Mange navigatører forsøker å tilfredsstille behovet for tilpasset informasjon ved å 

logge inn på sidene, og derfor kan man si at slike innloggede sider utgjør en viktig ressurs i 

problemløsningssituasjoner. Når problemet oppleves særegent, og navigatørene ikke forventer 

å finne en passende ‘FAQ’, undersøker de informasjon knyttet til deres kundeforhold, og 

forsøker å resonnere seg fram til en løsning på egenhånd. Vi fant at det ikke nødvendigvis er 

nok å fortelle kundene at de betaler med AvtaleGiro, fordi diskrepansen mellom to ulike 

kilder til informasjon bare øker usikkerheten, og kravene til den enkelte kundes dømmekraft 

blir større. Behovet for personalisert, tilpasset informasjon som kan bidra som løsningsforslag 

til mange ulike lesemål er derfor stort. Viljen til å lete strekker seg i dette tilfellet mellom ett 

minutt og 16 sekunder til drøyt sju minutter. Behovet for bekreftelse gjelder også for kunder 

som navigerer. Tekster i den prosessuelle kategorien, som utgjør en del av et løsningsforslag 

for ett eller flere lesemål, bør kanskje derfor søke å gjenta dette løsningsforslaget på flere 

ulike måter, som vi så i tekst 25, hvor det oppstår særlig mange oppsummering-relasjoner, 

også mellom tekstsegmenter og ikke-verbale elementer.  

 

Et annet aspekt ved problemløsningssituasjonen som stiller krav til begge 

kommunikasjonskanalene, er at kunder som henvender seg til selskapet med en slik 

problemstilling, i utgangspunktet har grunn til å være misfornøyd med å være Gjensidige-

kunde. For eksempel gjorde informanten K56 det klart at hun delvis ønsket å oppnå kontakt 

med selskapet for å formidle sin frustrasjon over situasjonen. Rådgivningskanalen har dermed 

i oppgave å gjenvinne kundens tillit og gode inntrykk av selskapet. Dette innebærer at 

rådgivende tekster, uavhengig av kanal, har som plikt og privilegium å sørge for deler av 

selskapets gode omdømme. Gjennom definisjonen av chat-samtalenes institusjonelle mål ble 

det klart at kvaliteten på rådgivningen påvirker Gjensidiges omdømme gjennom kundens 

opplevelse, ettersom rådgiveren også skal fungere som ambassadør for selskapet. Chat-

samtalen som kommunikasjonskanal tilbyr rådgiveren spesielle muligheter for dette gjennom 

sine affordanser, ettersom dens skriftlighet ikke er underlagt de samme formalitetene som 

nettsidens er. Derfor får rådgiveren spesielt gode muligheter til å tilpasse sitt stilnivå etter den 

konteksten som skapes gjennom i og gjennom samtalen. Tyder kundenes sosiale spor på at de 

er spesielt misfornøyde, kan rådgiveren være spesielt beklagende, som i samtale 10. Når det 

gjelder selvbetjeningsløsninger på nettsidene, er retningslinjene langt mer formelle, og 

kundene legger ikke igjen sosiale spor som tekstene kan tilpasse seg etter. Konteksten leserne 

befinner seg i når de møter tekstene må derfor forutses og tas hensyn til under konstruksjonen 

av dem.   
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6 KONKLUSJON 

Gjennom sammenligning av hjelp og selvhjelp har jeg kommet fram til at når man vurderer 

vellykket problemløsning etter blant annet trygghet og gjenkjennelse, er det spesielt tre 

faktorer som synes å være viktige: Tilpasset informasjon, delaktighet og bekreftelse. Kunder 

søker informasjon som er relevant for sin konkrete situasjon, og etterspør på ulike måter 

tilpasset informasjon. Denne forsøker de å tilegne seg gjennom ulike former for delaktighet. 

Kommunikasjonskanalenes affordanser avgjør i hvilken grad og på hvilke måter kundene kan 

påvirke problemløsningen. Kunder som løser problemer gjennom chat deltar ved å vurdere 

løsningsforslag, eventuelt be om revideringer og til slutt akseptere et som den endelige 

løsningen. Kunder som navigerer på nett for å løse problemstillingen sin deltar ved å selv 

konstruere sin navigasjonssti, velge bort tilsynelatende irrelevant informasjon og oppsøke 

tilsynelatende tilpasset informasjon, for eksempel ved å logge inn tidlig i prosessen. Disse kan 

ikke be om å få informasjonen revidert etter situasjonelle faktorer eller sjekke forståelse. I 

møte med et løsningsforslag de er villige til å akseptere som det endelige, søker kundene 

bekreftelse på sin forståelse før de utfører handlingen som presenteres der. Chattende kunder 

kan gjøre dette ved å be rådgiver bekrefte eller korrigere dem gjennom forståelsessjekk. 

Navigatører som er bedt om å tenke høyt vil resonnere og konkludere for å gjøre informasjon 

om til en handling som kan løse problemet. Med utgangspunkt i disse overordnede funnene 

skal jeg svare på prosjektets problemstilling: Hvordan skiller problemløsningsprosesser i 

skriftlige chat-samtaler med kunderådgivere og i veiledende tekster på nett seg fra 

hverandre med hensyn til funksjon og vellykkethet? 

 

Med grunnlag i de viktigste analysefunnene og det vi har lært ved å sammenligne 

selvbetjening og kundebetjening i problemløsningskontekst, kan vi si at de to 

kommunikasjonskanalene skiller seg fra hverandre i temmelig høy grad, både med hensyn til 

vellykkethet og funksjon. Når det gjelder vellykkethet, var det kun halvparten av 

informantene som navigerte på nettsidene som kunne regnes som vellykkede i sin 

problemløsningsprosess. Majoriteten av disse kom fram til én og samme tekst, og denne ble 

akseptert som endelig løsning hos alle de som leste den. Med nettsidens nærmest grenseløse 

muligheter, kan det imidlertid ikke sies å være tilstrekkelig med kun ett løsningsforslag som 

treffer så godt. Vi har sett at det finnes og brukes svært mange ulike leseveier, og om kun fem 

av disse fører til at problemet løses, vil ikke selvbetjeningsløsningen være god nok å tilby som 

substitutt for kundebetjening. I spontane samtaler med det institusjonelle rammeverket som 
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ble skissert i kapittel 4.5 ligger vellykkethet omtrent som premiss, ettersom deltakernes 

institusjonelle roller definerer mål for samtalen som stiller krav om enighet. Fordi et 

løsningsforslag nærmest alltid må aksepteres av kunden som det endelige, vil slike samtaler 

svært sjelden avsluttes uten at begge deltakerne der og da anser problemet som løst.  

 

Når det gjelder funksjon, ser forskjellen mellom de to kommunikasjonskanalene ut til å være 

spesielt stor, som vi så i forrige kapittel, hvor deres affordanser ble vurdert opp mot 

hverandre. Ettersom vi nå antar at kundene med akkurat denne problemstillingen søker 

tilpasset informasjon, er chat-samtalen kanskje et spesielt godt egnet medium for 

problemløsning. Rådgiverne sitter på spesielt mye kunnskap om problemstillingen, og har 

anledning til å tilpasse et standard-svar etter eventuelle situasjonelle faktorer som skaper 

avvik fra standard-problemet. Gjennom chat-kanalens egenartede samtaleform tillates kunden 

å korrigere løsningsforslag etter slike situasjonelle faktorer, sjekke sin forståelse og delta i å 

avgjøre den endelige løsningen. Slik kan både rådgiver og kunde i fellesskap forhandle seg 

fram til en løsning som er best mulig tilpasset den enkelte kundes konkrete tilfelle. 

Informantene som fant tekst 13 viste ulike former for ‘aha-opplevelse’ når de leste den, som 

ifølge Aijmer (1984: 63) delvis kan komme av at det var uventet å finne et løsningsforslag 

som passet situasjonen deres så godt. Kanskje forventer kundene at nettsiden ikke kan gi dem 

et svar som er tilpasset spesielt etter deres situasjon, og det kan forklare hvorfor den 

nedprioriteres som problemløsningskanal. Derfor kan man spørre seg om det er noen av de 

egenskapene som gjør chat-samtalen spesielt god på å tilpasse informasjon etter kundens 

situasjon som kan og bør overføres til selvbetjeningsløsningene. For eksempel har jeg vurdert 

at det unikt mellompersonlige som tilføres chat-kanalen gjennom samtaleformen bidrar til 

delaktighet, som igjen bidrar til enighet og dermed en endelig løsning som er tilpasset i 

tilstrekkelig grad. Imidlertid er det viktig å vurdere hvorvidt det er fornuftig eller riktig at en 

forhåndsprodusert tekst imiterer spontan samtale når nettsidens affordanser ikke tillater 

spontan og hyppig meningsutveksling i samme grad som chat-kanalen. Som vi så, oppstår det 

potensielt problemer allerede når chat-samtalen inkluderer forhåndsproduserte svartekster, 

ettersom den ikke nødvendigvis tar hensyn til all konteksten skapt i kundens taletur. Skal 

selvbetjeningsløsninger i større grad imitere samtaleformen, bør det altså foregå innenfor 

deres affordanser for tilpasning og delaktighet. For selv om det spontane og hyppige som 

følger samtaleformen forsvinner når tekster må produseres på forhånd, utenfor konteksten i de 

oppstår i, og tekstene skal betjene flere lesemål samtidig, er det kanskje ikke helt sant at 

selvbetjente kanaler ikke kan tilby tilpassede løsningsforslag gjennom kundens delaktighet. 
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Nøkkelaffordansen som gjør nettsiden til en unik kommunikasjonskanal må være muligheten 

for hyperkobling, og multisekvensialitet som dens konsekvens. Når navigatører selv velger 

bort leseveier for å følge sine selvkomponerte navigasjonsstier, er ikke det en type delaktighet 

som potensielt kan føre dem til en tilpasset løsning? Når flere av navigatørene velger å logge 

inn som første steg på sin navigasjonssti, har de ikke da gjort et valg som fører dem nærmere 

en løsning som er tilpasset deres spesifikke kundeforhold med Gjensidige? Muligheter for 

tilpasning gjennom delaktighet bør være en del av nettsidens affordanser, men det stiller svært 

høye krav til dens konstruksjon, med hensyn til kontekstbevissthet, planmessighet og 

overordnet struktur. Selvbetjeningsløsninger på nett er, som de fleste andre medier, ikke bedre 

enn hvordan man bruker deres affordanser. Her finnes svært mange muligheter for 

meningsskaping, og nettsiden er derfor et godt egnet format for selvbetjening. Det gir flere 

ulike leseveier til én og samme tekst, og ved å logge inn får kunder tilgang på informasjon 

som er spesifikk for deres produkter. Noen forventer å finne løsningen på sin problemstilling 

ved å logge inn og få oversikt over sitt eget kundeforhold, andre tar utgangspunkt i det mest 

relevante de finner på forsiden, og én av informantene benytter søkemotoren for å finne en 

løsning. Nettopp fordi framgangsmåtene er så mange og så ulike, og kan betjene flere lesemål 

samtidig, er nettsidens noder, tekster og lenker godt egnet for problemløsning. Disse 

mulighetene for slik mangefasettert kobling legger stort ansvar på den som bygger dem for å 

opprettholde en viss struktur og forutsigbarhet. Navigasjon innebærer, som etablert i 

teorikapittelet, en annen tilnærming til mottakerens lesning, og det stiller høye krav til 

avsenderens presentasjon og oppbygging av informasjon. Dette tidspunktet i nettsidens og 

chattens historie er dessuten spesielt interessant, ettersom de er relativt nye medier for noen, 

og alltid har vært her for andre på en og samme tid. Nettsiden spesielt er et medium som har 

utviklet seg voldsomt i løpet av sin levetid. I den forbindelse er det viktig å påpeke at 

sjangertrekkene for nettsideteksten er noe den enkelte bruker erverver kunnskap om når han 

eller hun beveger seg mellom ulike nettsider, og ser at enkelte ting er like, og andre 

forskjellige. ‘Reglene’ defineres altså av bruk og gjenbruk, og nå som nettsiden er en godt 

etablert kommunikasjonskanal, og blant de lengstlevende digitale, er man nødt til å forholde 

seg til de reglene som allerede er satt. Vi har i navigasjonsstudien sett at informanter i ulike 

aldre benytter både innlogging-, meny-, søke- og hypertekstfunksjoner, hvor hver av dem 

viser relativt god kjennskap til den tilnærmingen de velger. Til og med ‘ofte stilte spørsmål’ 

ser ut til å være et godt etablert fenomen som noen informanter oppsøker aktivt. Tekstenes 

retoriske strukturer arbeider på fem ulike måter for å forebygge ulike typer 

forståelsesproblemer, og ingen informanter ga uttrykk for å ikke forstå innholdet i noen av 



   129 

tekstene. Imidlertid ser det ut til at kontekst, og dermed forventninger, bidrar i stor grad til 

informantenes vurdering av sidene de besøker som relevante eller ikke. Ut ifra dette kan man 

anta at det er viktig at selvbetjeningsløsninger ikke bygges som flere selvstendige sider, men 

som en reise fra problemstilling til løsningsforslag, hvor alle relevante leseveier og lenker får 

være del av konteksten. Dersom løsningsforslaget befinner seg på en side leseren vurderer 

som irrelevant for sitt lesemål ut ifra konteksten og reisen dit, vil problemet forbli uløst, og 

behovet for å kontakte kundesenteret blir sterkere, spesielt om lenken som førte dit ble vurdert 

som spesielt relevant. Selv om rådgiveren svarer på den samme problemstillingen flere ganger 

daglig over lang tid, og denne problemstillingen med denne tiden har gjort seg fortjent til en 

plass blant de ‘ofte stilte spørsmålene’, betyr ikke det at kundene gjenkjenner situasjonen sin 

som et gjentakende problem. Fire av fire navigatører som leser ‘FAQ’-teksten 13 viser altså 

tegn til å oppleve at den stemmer overens med deres situasjon, men det var ikke mange av 

navigatørene som oppsøkte ‘ofte stilte spørsmål’ på sidene uten å ha prøvd noe annet først. 

Selv om kundenes problemstilling i de aller fleste tilfeller er akkurat den samme, oppleves det 

som en unik situasjon for hver enkelt av dem. En unik problemstilling krever en unik løsning, 

og derfor vil behovet for å få tilpasset rådgivning være stort. Selv om nettsidene har et 

løsningsforslag som oppleves treffende for kunder som leser det, vil ikke kundene 

nødvendigvis oppsøke det så lenge situasjonen oppleves særegen. I teorikapittelet ble det 

etablert en blant annet dialogistisk kommunikasjonsforståelse der gode tekster tar hensyn til 

uuttalte forventninger, forestillinger og forespørsler. Når kundene opplever problemstillingen 

spesielt særegen, er ikke å plassere denne under ‘ofte stilte spørsmål’ å ta hensyn til den 

påtenkte leserens forventninger. Informanter som simulerer problemløsning på nettsidene er 

velvillige og bruker under åtte minutter før de enten gir opp eller finner en løsning. Kunder 

som faktisk befinner seg i denne problemstillingen vil kanskje være villige til å bruke en del 

tid dersom de først bestemmer seg for å finne en løsning på nett, men de vil ikke 

nødvendigvis bruke nettsidene dersom de finner en annen kommunikasjonskanal mer intuitiv, 

som absolutt alle de ti informantene i denne studien gjorde. Forventningen om å finne en 

løsning på nettsidene er altså i utgangspunktet lav, og det skaper store begrensninger for 

selvbetjeningsløsningene som kanal for problemløsning.  

 

Dette har jeg altså kommet fram til ved å sammenligne hjelp med selvhjelp. Mediene er i 

stadig utvikling, og vår sjangerkompetanse vokser i takt med denne utviklingen. Kanskje er 

forventningene våre til å kunne gjøre mer selv på nett økende, og med forventningene til 

nettsiden vokser altså nettsidens muligheter for å betjene kunder med suksess. Likevel er det 
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tydelig at når det oppstår et problem som oppleves særegent, finnes et behov for hjelp fra en 

person av kjøtt og blod. Det ble forsøkt her å svare på hva som gjør samtalen spesielt god på 

problemløsning, og selvbetjeningsløsninger kan altså ikke sies å erstatte kundebetjening, men 

i svært mange tilfeller bør man kunne si at er et godt supplement til bedriftenes arsenal av 

servicetjenester. Som et mulig neste steg, kunne det vært interessant å forsøke å komme opp 

med tekniske løsninger for selvbetjening som i enda større grad lar kunder delta i 

problemløsningsprosessen ved å inkludere noen egenskaper fra den spontane samtalen, og 

benytte mulighetene for tilpasning som finnes bak innloggingsmuren. Da er det som nevnt 

viktig at de egenskapene som hentes fra samtaleformen ikke skaper en falsk illusjon av nærhet 

og spontanitet, men heller benytter nettsidekanalens iboende muligheter for å skille mellom 

relevant og irrelevant, og kanskje spare kunden for deler av den navigasjonsjobben. I 

mellomtiden er det altså viktig at de som konstruerer nettsider er spesielt bevisste på kontekst, 

og bygger informasjonsstrukturer med hensyn til reelle lesemål og helhetlige leseveier. Selv 

når kundegrunnlaget etterhvert kun består av såkalte ‘digitalt innfødte’, vil det antakelig 

fortsatt finnes behov for å finne tilpasset informasjon som gir tydelige retningslinjer og 

bekrefter disse. Selv om kundenes sjangerkompetanser setter dem i stand til å interagere med 

gode digitale løsninger, trener de tross alt ikke opp sine digitale ferdigheter på 

forsikringsselskapets hjemmesider. Skal selvbetjeningsløsninger tilbys som en form for 

kundeservice, kan kunden altså ikke bare hjelpe seg selv, verken nå eller i framtiden – det må 

også ytes hjelp til selvhjelp.  
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8 VEDLEGG 

 

8.1 VEDLEGG A1-A30: RETORISKE STRUKTURTRÆR 

 

 
Vedlegg A 1: Tekst 1 

 

 
Vedlegg A 2: Tekst 2A 

 

 
Vedlegg A 3: tekst 2B 
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Vedlegg A 4: Tekst 3 

 

 
Vedlegg A 5: Tekst 4 

 

 
Vedlegg A 6: Tekst 5 

 

 
Vedlegg A 7: Tekst 6 
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Vedlegg A 8: Tekst 7 

 

 
Vedlegg A 9: Tekst 8 

 
Vedlegg A 10: Tekst 9 

 

 
Vedlegg A 11: Tekst 10 
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Vedlegg A 12: Tekst 11 

 

 
Vedlegg A 13: Tekst 12 

 

 
Vedlegg A 14: Tekst 13 
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Vedlegg A 15: Tekst 14 
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Vedlegg A 16: Tekst 15 

 

 
Vedlegg A 17: Tekst 16 
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Vedlegg A 18: Tekst 17 

 
Vedlegg A 19: Tekst 18 

 
Vedlegg A 20: Tekst 19 

 
Vedlegg A 21: Tekst 20 
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Vedlegg A 22: Tekst 21 
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Vedlegg A 23: Tekst 22 
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Vedlegg A 24: Tekst 23 

 

 
Vedlegg A 25: Tekst 24 



   145 

 

 
Vedlegg A 26: Tekst 25 
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Vedlegg A 27: Tekst 26 

 
 

 
Vedlegg A 28: Tekst 27 

 
 
 

 
Vedlegg A 29: Tekst 28 
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 Vedlegg A 30: Tekst 29 – for å forbedre leseligheten, er treet delt i tre, med øverste del lengst til venstre, og nederste del 
lengst til høyre 
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8.2 VEDLEGG B1-B10: NAVIGASJONSSTIER 

 
Vedlegg B 1: Navigasjonsforløp M22 

 
 

 
Vedlegg B 2: Navigasjonsforløp K26 
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Vedlegg B 3: Navigasjonsforløp K36 

 

 
Vedlegg B 4: Navigasjonsforløp M41 
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Vedlegg B 5: Navigasjonsforløp K47 

 
 

 
Vedlegg B 6: Navigasjonsforløp K56 

 

 
Vedlegg B 7: Navigasjonsforløp K61 
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Vedlegg B 8: Navigasjonsforløp M61 

 

 
Vedlegg B 9: Navigasjonsforløp M67 

 
Vedlegg B 10: Navigasjonsforløp M74 
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8.3 VEDLEGG C1-C29: CHAT-SAMTALER 

(C1) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(01.19) 

---- Rådgiver 1 

>Hei, jeg heter Rådgiver 1. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(02.56) 

--- Kunde 

>Hei, Har fått opprettet autogiro som blir trukket 23/11Har også fått en faktura i 

posten som forfaller ca samme datoSkal faktura i papirform kastes? 

-------------------- 

(01.38) 

---- Rådgiver 1 

>Dersom faktura på papir har forsikringsnummer (rådgiver oppgir forsikringsnummer) 

kan du se bort ifra den. 

-------------------- 

(00.22) 

--- Kunde 

>Ok sjekker det 

-------------------- 

(02.31) 

--- Kunde 

>Ja det var den. Kaster den da 

-------------------- 

(00.25) 

---- Rådgiver 1 

>Supert! Da har vi kontroll. 

-------------------- 

(00.02) 

---- Rådgiver 1 

>Er det noe mer jeg kan hjelpe deg med? 

-------------------- 

(02.06) 

--- Kunde 

>Ikkje akkurat nå, men vi er i dialog med et annet forsikringsselskap. Det er høy 

forsikring på båten vår. Vi har også eb ATV dere ikke vil forsikre 

-------------------- 

(00.30)  

--- Kunde 

>Er på vei ut, så må ta det i morgen evt og gå gjennom en del ting 

-------------------- 

(00.47)  

---- Rådgiver 1 

>Ta gjerne kontakt i morgen når du har tid, så tar vi en gjennomgang. Dere er gode 

kunder og vi ønsker selvfølgelig at dere skal være fornøyd her. 

-------------------- 

(00.13)  

--- Kunde 

>Ok 

-------------------- 

(00.11) 

>Samtalen er avsluttet (00.13.00) 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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(C2) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.29)  

---- Rådgiver 4 

>Hei, jeg heter Rådgiver 4. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(01.15)  

--- Kunde 

>Hei. Lurte på en faktura jeg har mottatt på min forsikring på (kunden oppgir 

registreringsnummer). Her har jeg opprettet avtalegiro skal da den fakturaen jeg 

har mottatt i posten betales? Grunnen til at jeg spør er fordi det er forskjellig 

sum på fakturaen og avtalegirotrekket. 

-------------------- 

(00.37)  

---- Rådgiver 4 

>Jeg vil ikke tro det, men jeg kan sjekke status for deg her. For å hjelpe deg 

trenger jeg ditt fulle navn og hvilken dato du er født 

-------------------- 

(00.13)  

--- Kunde 

> (Kunden oppgir fullt navn og fødselsdato) 

-------------------- 

(00.34)  

---- Rådgiver 4 

>Her skal du kun betale på avtalegiro, hva er summen du har fått giro på? 

-------------------- 

(00.10)  

--- Kunde 

>xxx kroner 

-------------------- 

(00.45)  

---- Rådgiver 4 

>Har du faktura nummer så kan jeg være helt sikker? Men det ser ut som du kun skal 

la avtalegiroen gå 

-------------------- 

(00.13)  

--- Kunde 

>Så vidt jeg vet har jeg ingen flere forsikringer for øyeblikket en bilen og de jeg 

har gjennom (kunden oppgir fagforening) 

-------------------- 

(00.03)  

--- Kunde 

>Ja to sekunder 

-------------------- 

(00.32)  

--- Kunde 

> (Kunde oppgir fakturanummer) 

-------------------- 

(00.41)  

---- Rådgiver 4 

>Ja den kan du bare kaste da! Har du forresten andre forsikringer i andre selskap? 

Da du har gode rabatter på alle frosikringer her gjennom (kundens fagforening) (da 

spesielt liv og helse)  

-------------------- 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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(00.59) 

--- Kunde 

>Glimrende, takk for info. Nei er student enda så har ikke det verken hos dere 

eller andre. Tenkte å opprette dette når jeg er ferdig som student. 

-------------------- 

(00.29)  

---- Rådgiver 4 

>Skjønner men den er god, da vet du i hvert fall at du har gode priser her! 

-------------------- 

(00.39) 

--- Kunde 

>Ja kommer nok til og benytte disse når jeg kjøper forsikringer videre. Ingen andre 

har kunnet matche dere på pris på bil for min del. 

-------------------- 

(00.04)  

--- Kunde 

>Takk for hjelpen. 

-------------------- 

(00.32)  

---- Rådgiver 4 

>Bare hyggelig, forresten På grunn av ny personvernlov, GDPR, så må vi hente inn 

visse samtykker på nytt. 

>Er det fortsatt greit at vi sender deg e-poster med informasjon og nyttige råd? 

>Er det samtidig greit at informasjonen deles med blant annet Gjensidige Bank og 

Pensjon?  

-------------------- 

(00.32)  

--- Kunde 

>Det er greit for meg. 

-------------------- 

(00.56)  

---- Rådgiver 4 

>Flott takk! 

-------------------- 

(00.03)  

---- Rådgiver 4 

>Er det noe mer jeg kan hjelpe deg med? 

-------------------- 

(00.34)  

--- Kunde 

>Da har jeg fått svar på det jeg lurte på i dag. 

-------------------- 

(00.03) 

>Samtalen er avsluttet (00.10.23) 

 

 

(C3) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(09.10)  

---- Rådgiver 5 

>Hei, jeg heter Rådgiver 5. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a>) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.34)  

--- Kunde 

>Jeg har gått over til autogiro nå, og ser i min nettbank at jeg har en faktura og 

en autogiro. Kan jeg slette fakturaen nå? Og er det muligt å få forfall satt til 

http://gjensidige.no/personvern
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den 1 hver måned? 

-------------------- 

(00.51)  

---- Rådgiver 5 

>Hei på autogiro så må du har forfall mellom 15-30hver måned 

-------------------- 

(00.24)  

--- Kunde 

>ok, hva med sist i måneden da? 

-------------------- 

(00.21)  

---- Rådgiver 5 

>Da endrer jeg. Da blir første trekkk 30/12 

-------------------- 

(00.22)  

--- Kunde 

>hva med det trekket jeg alt har, forsvinner den? 

-------------------- 

(00.13)  

---- Rådgiver 5 

>ja 

-------------------- 

(00.31)  

--- Kunde 

>kan jeg allikavel se bort fra fakturaen jeg har fått? 

-------------------- 

(00.09)  

---- Rådgiver 

>Det kan du gjøre 

-------------------- 

(00.22)  

--- Kunde 

>takker, da sletter jeg den også venter jeg på ny autogiro :) 

-------------------- 

(00.45)  

--- Kunde 

>Takk for hjelpen 

-------------------- 

(00.46)  

---- Rådgiver 5 

>Bare hyggelig 

-------------------- 

(00.15) 

>Samtalen er avsluttet (00.14.43) 

 

 

(C4) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.02)  

---- Rådgiver 8 

>Hei, jeg heter Rådgiver 8. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. > 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.28)  

--- Kunde 

>Hei. Jeg har en faktura på xxxxkr som forfaller i morgen 

-------------------- 

(00.18)  

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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--- Kunde 

>Men i nettbanken ligger det trekk på xxx den 23 

-------------------- 

(00.50)  

--- Kunde 

>Avtalen var trekk pr mnd. Skal jeg se bort i fram den på xxxxkr? 

-------------------- 

(01.18)  

---- Rådgiver 8 

>Hei, den regningen på xxxx kr er sendt ut (dato) og så fikk vi melding om at 

avtalegiroen var opprettet (dato). Du kan derfor se bort i fra den regningen du har 

fått. Ny betalingsplan ligger på Gjensidige.no 

-------------------- 

(00.29)  

--- Kunde 

>Ok. Takk. 

-------------------- 

(00.16) 

>Samtalen er avsluttet (00.03.41) 

 

 

 

(C5) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(04.32)  

---- Rådgiver 11 

>Hei, jeg heter Rådgiver 11. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.26)  

--- Kunde 

>Hei, jeg har valgt avtalegiro sam betalingsmåte men fikk e faktura på xxk kr. 

Prøvde å trykk på «opptrett avtalegiro» men det skjer/kommer ingenting i nettbanken 

fra tidligere uke. Kan du fikse dette for meg? Tusen takk for hjelp. 

-------------------- 

(00.29)  

---- Rådgiver 11 

>Det skal jeg undersøke nærmere. Fint om du har tid til å vente et lite øyeblikk 

-------------------- 

(00.34)  

---- Rådgiver 11 

>Du har avtalegiro nå 

-------------------- 

(00.04)  

---- Rådgiver 11 

>Kommende trekk er : 

-------------------- 

(00.01)  

---- Rådgiver 11 

>(Rådgiver oppgir de 10 neste trekkene med beløp per trekk) 

-------------------- 

(00.10)  

---- Rådgiver 11 

>Det går automatisk 

-------------------- 

(00.17)  

--- Kunde 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
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>Oh ok 

-------------------- 

(00.11)  

--- Kunde 

>Så må jeg vente til 23  

-------------------- 

(00.24)  

---- Rådgiver 11  

>Stemmer  

-------------------- 

(00.05)  

---- Rådgiver 11  

>Da trekker vi automatisk  

-------------------- 

(00.07)  

--- Kunde 

>OK takk skal du ha  

------------------- 

(00.12)  

--- Kunde 

>Ha en fin kveld videre  

-------------------- 

(00.04)  

---- Rådgiver 11  

>I likeså 

-------------------- 

(00.56) 

>Samtalen er avsluttet (00.08.32) 

 

 

(C6) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(07.41)  

---- Rådgiver 8 

>Hei, jeg heter Rådgiver 8. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(01.03)  

--- Kunde 

>Hei. Jeg fikk et brev av dere i dag, datert (kunde oppgir dato). Dette var en 

faktura på hele det utestående beløpet jeg har igjen å betale til juli 2019. 

>Regner med at jeg fikk denne fakturaen pga jeg slettet og opprettet ny avtalegiro, 

men må spørre for å være sikker. Skal dette beløpet betales innen betalingsfristen 

på fakturaen eller ikke?  

>Betalingsfristen er (kunde oppgir dato), om det har noe å si. 

-------------------- 

(02.03)  

---- Rådgiver 8 

>Hei, det stemmer at det er pga sletting og oppretting av ny. Du kan bare se bort i 

fra den regningen du har fått. Det ligger ny betalingsplan til deg på Gjensidige.no 

som viser hvordan trekkene vil være videre 

-------------------- 

(00.25)  

--- Kunde 

>Den er grei. Tusen takk :) 

-------------------- 

(00.06)  

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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---- Rådgiver 8 

>Bare hyggelig, ha en fin dag videre  

-------------------- 

(00.06)  

--- Kunde 

>Ha en fin dag selv :)  

-------------------- 

(00.02) 

>Samtalen er avsluttet (00.11.26) 

 

 

 

(C7) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.00)  

---- Rådgiver 9 

>Hei, jeg heter Rådgiver 9. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.47)  

--- Kunde 

>Ønsker 12 mnd betaling på forsikring (kunde oppgir forsikringsnummer) 

-------------------- 

(01.00)  

---- Rådgiver 9 

>Det skal vi ordne. Vi tilbyr månedlig betaling på AvtaleGiro helt gebyrfritt. Hvis 

du har BankID, og ikke har AvtaleGiro hos oss fra før, kan du bestille AvtaleGiro 

raskt og enkelt via gjensidige.no. Logg inn her: 

>https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro 

>Dette tar fra to til tre virkedager. 

-------------------- 

(01.09)  

---- Rådgiver 9 

>Det kan se ut som at du har AvtaleGiro fra før på reiseforsikringen din forresten. 

Da kan vi legge inn samme AvtaleGiro på innboforsikringen. 

-------------------- 

(00.10)  

--- Kunde 

>Jo, har 12 mnd og avtale giro på reiseforsikringen jeg har hos dere, og valgte det 

samme på innbo, trodde jeg da... 

-------------------- 

(00.15)  

---- Rådgiver 9 

>Jeg skal ordne det :-) 

-------------------- 

(00.10)  

--- Kunde 

>Tusen takk 

-------------------- 

(00.32)  

--- Kunde 

>Kan jeg kaste papir regningen da... 

-------------------- 

(00.41)  

---- Rådgiver 9 

>Ja, da er det bare å se bort i fra giro på hele årsbeløpet. Neste trekk går den 

28.11. 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
http://gjensidige.no/
https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro
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-------------------- 

(00.12)  

---- Rådgiver 9 

>Betalingsoversikt kommer på DinSide i morgen. 

-------------------- 

(00.13)  

--- Kunde 

>Herlig, tusen takk! 

-------------------- 

(00.09)  

---- Rådgiver 9 

>Bare hyggelig :) Er det noe mer jeg kan hjelpe deg med i dag? 

-------------------- 

(00.29)  

--- Kunde 

>Nope, jeg er happy med det du har gjort 

-------------------- 

(01.25)  

---- Rådgiver 9 

>Så bra! Jeg kan forresten ikke se at du har hatt gjennomgang av helse- og 

livsforsikring enda. Har du ordnet dette på en annen måte? 

-------------------- 

(02.46)  

--- Kunde 

>Skal vurdere det, etter vi har hatt gjennomgang av forsikringer på jobb, der er 

det endringer på gang, men uvisst om vi kommer godt eller dårlig ut... 

-------------------- 

(01.00)  

---- Rådgiver 9 

>Jeg forstår. Det er bare å gi beskjed om du ønsker en gjennomgang etter 

endringene, så kan vi undersøke om du trenger å tegne noe ekstra eller om du er 

godt nok dekket via jobb :-)  

------------------------ 

(00.48)  

--- Kunde 

>Gjerne det. 

-------------------- 

(00.16) 

>Samtalen er avsluttet (00.12.02) 

 

 

(C8) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.00)  

---- Rådgiver 12 

>Hei, jeg heter Rådgiver 12. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. > 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(01.58)  

--- Kunde 

>Hei! Ville endre slik at jeg kan betale 1 gang pr mnd fra 2019. Fikk beskjed om å 

ordne med e faktura i nettbanken så skulle dere ordne resten. Gjorde det på mandag. 

Men tar jo sikkert noen dager før dere får ordna det... Men ville bare høre om jeg 

får en mail el bekreftelse når det er i orden og om hvilken sum det blir pr mnd 

-------------------- 

(01.14)  

---- Rådgiver 12 

>Her kan du bestille Avtalegiro: https://www.gjensidige.no/privat/opprett-

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo
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avtalegiro?mcc=yqgo  

-------------------- 

(00.15)  

---- Rådgiver 12 

>Da blir den registrert innen 3-4 dager :) 

-------------------- 

(00.52)  

--- Kunde 

>Jeg har gjort det men vet ikke om jeg fikk det til.... Men da avventer jeg litt og 

så hører jeg vel noe fra et eller annet sted hvis jeg har gjort no feil eller 

noe.... :-) 

-------------------- 

(00.38)  

---- Rådgiver 12 

>Du kan bare prøve en gang til om du er usikker :) 

-------------------- 

(00.15)  

---- Rådgiver 12 

>Om den er registrert får du beskjed om det når du prøver å legge inn på nytt. 

-------------------- 

(01.04)  

--- Kunde 

>OK! Var inne i nettbanken nettopp og der lå ingen meldinger om dette.... Kan jo 

prøve en gang til! Så blir jeg vel kontakta hvis jeg roter det heilt til! 

-------------------- 

(00.24)  

---- Rådgiver 12 

>Det stemmer. Vi er flinke på å ta kontakt om vi ikke mottar betaling, hehe. 

-------------------- 

(00.32)  

--- Kunde 

>Har heldigvis betalt ut året, så har litt tid på å ordne opp hvis kaos! :-) :-) 

-------------------- 

(00.13) ---- Rådgiver 12 

>Det høres bra ut :-) 

-------------------- 

(00.09) --- Kunde 

>Takk for hjelp! 

-------------------- 

(00.01) 

>Samtalen er avsluttet (00.07.35) 

 

 

(C9) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.50)  

---- Rådgiver 8 

>Hei, jeg heter Rådgiver 8 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.02)  

--- Kunde 

>Hei! Jeg har fått en faktura på hus og bilforsikringen, som betaler et helt år med 

terminer. Jeg ble lovet månedlige betalinger da jeg flyttet forsikringene. Kan dere 

fortsatt ordne dette? Fakturanr. er (kunde oppgir fakturanummer) 

-------------------- 

(00.20)  

https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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--- Kunde 

>Det skal altså være 12 terminer på disse, slik avtalt 

-------------------- 

(00.27)  

--- Kunde 

>Det samme gjelder alle mine forsikringer hos dere, hvis det ikke er satt opp slik 

-------------------- 

(00.44)  

---- Rådgiver 8 

>Hei, jeg ser at grunnen til dette er fordi papirene er sendt ut dagen før vi fikk 

meldingen om at avtalegiroen var opprettet. Du kan bare se bort i fra den regningen 

du har fått. Det ligger betalingsplaner på Gjensidige.no som viser hvordan trekkene 

vil bli en gang i mnd fremover  

-------------------- 

(00.39)  

--- Kunde 

>Det var godt å høre. Da skal jeg altså ikke betale fakturaene jeg har mottatt på 

papir?  

-------------------- 

(00.30)  

---- Rådgiver 8 

>Nei, den er sendt fra oss (dato) og vi fikk meldingen om avtalegiroen (dato) og da 

blir den regningen overstyrt av avtalegiroen :) 

-------------------- 

(00.45)  

--- Kunde 

>Fantastisk! Da har jeg oversikt 

-------------------- 

(00.03)  

--- Kunde 

>Takk for hjelpen 

-------------------- 

(00.06)  

---- Rådgiver 8 

>Bare hyggelig, ha en fin dag videre :) 

-------------------- 

(00.21) 

>Samtalen er avsluttet (00.04.47) 

 

 

(C10) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(01.25)  

---- Rådgiver 4 

>Hei, jeg heter Rådgiver 4 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.05)  

--- Kunde 

>Hvorfor får dere ikke til dette med fakturaene og autogiro? Sist sa dere at jeg 

bare skulle kaste fakturaen jeg fått og vente på auto trekk. Nå kom det en ny 

faktura på xxxx+kr. Begynner å bli rimelig lei dette 

-------------------- 

(00.46)  

---- Rådgiver 4 

>Oi, skjønner jeg skal ta å se på det her jeg. For å hjelpe deg trenger jeg ditt 

fulle navn og hvilken dato du er født 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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-------------------- 

(01.47)  

--- Kunde 

>(Kunde oppgir fullt navn) 

-------------------- 

(00.04)  

--- Kunde 

>(Kunde oppgir fødselsdato) 

-------------------- 

(01.04)  

---- Rådgiver 4 

>Takk, det sre ut som du har fått opprettet avtalegiroen og faktura du har fått var 

sendt ut i forveien og var allerede på vei. Men alt er ok med avtalegiroen her og 

første trekket skal gå (dato) 

------------------- 

(00.17)  

---- Rådgiver 4 

>Så du kan bare se bort i fra den fakturaen fortsett så må jeg få beklage bryet 

-------------------- 

(00.01)  

--- Kunde 

>Det sa dere sist og? 

-------------------- 

(00.35)  

--- Kunde 

>Har jeg nå alle fakturaene på auto trekk? 

-------------------- 

(00.22)  

--- Kunde 

>Bil, hus, innbo, uføre, liv etc? 

-------------------- 

(01.07)  

---- Rådgiver 4 

>Det stemmer, men trekket den ble endret fra ble endret før du ringte sist og det 

var da sendt ut ny faktura på denne, men ja alt står på avtalegiro her nå! 

-------------------- 

(00.31)  

--- Kunde 

>Ok takk, da kan jeg kaste denne med god samvittighet da? 

-------------------- 

(00.26)  

---- Rådgiver 4 

>Ja den kan du bare se bort i fra!  

-------------------- 

(02.54)  

--- Kunde 

>T akk 

-------------------- 

(00.01) 

>Samtalen er avsluttet (00.11.25) 

 

 

(C11) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.04)  

---- Rådgiver 14 

>Hei, jeg heter Rådgiver 14. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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> 

-------------------- 

(00.44)  

--- Kunde 

>Hei jeg har nylig opprettet innbo forsikring hos dere. Og endret slik At jeg blir 

trekt xxxkr i mnd . Skal jeg da se bortifra fakturaen som gjelder for et år ? 

-------------------- 

(00.23)  

--- Kunde 

>For jeg fikk først regning på xxxxkr men så endret jeg til xxxkr i mnd 

-------------------- 

(00.06)  

---- Rådgiver 14 

>ja, den kan du se bort i fra. Ser at avtalegiroen din er aktiv her nå 

-------------------- 

(00.11)  

--- Kunde 

>Supert 

-------------------- 

(00.04)  

--- Kunde 

>Talk for hjelpen :) 

-------------------- 

(00.08)  

---- Rådgiver 14 

>Bare hyggelig, ha en fin dag videre 

-------------------- 

(02.07)  

---- Rådgiver 14 

>Takk for at du tok kontakt med oss! 

> 

-------------------- 

(00.00) 

>Samtalen er avsluttet (00.03.47) 

 

 

(C12) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.27)  

---- Rådgiver 16 

>Hei, jeg heter Rådgiver 16. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.29)  

--- Kunde 

>hei igjen, da vil jeg gjerne ha avtalegiro på verdigjenstandforsikringen min, slik 

at jeg betaler månedlige beløp 

-------------------- 

(00.04)  

--- Kunde 

>jeg har logget inn 

-------------------- 

(00.14)  

---- Rådgiver 16 

>Du kan sette i gang AvtaleGiro på følgende måte: 

> 

>Hvis du har BankID, og ikke har AvtaleGiro hos oss fra før, kan du bestille 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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AvtaleGiro raskt og enkelt via gjensidige.no. 

> 

>Dette tar fra to til tre virkedager. Bestillingen gjelder alle forsikringene dine 

i Gjensidige. 

> 

>Logg inn her: 

>https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo 

> 

-------------------- 

(00.13)  

---- Rådgiver 16 

>oppe i til venstre i menyen 

-------------------- 

(00.08)  

---- Rådgiver 16 

>velger du opprett avtalegiro 

-------------------- 

(00.28)  

--- Kunde 

>også? 

-------------------- 

(00.44)  

---- Rådgiver 16 

>da legger du inn kontonummer du skal trekke fra der 

-------------------- 

(01.00) 

--- Kunde 

>https://gyazo.com/bb507b6273239b5d602051b3f5379bdd 

-------------------- 

(00.05)  

--- Kunde 

>kommet hit^ 

-------------------- 

(00.45)  

---- Rådgiver 16 

>Da er du ferdig, da vil den starte her i løpet av 2-3 dager 

-------------------- 

(00.29)  

--- Kunde 

>ok, så da får jeg altså ikke et engangsbeløp men månedlie? 

-------------------- 

(00.08)  

---- Rådgiver 16 

>ja. 

-------------------- 

(00.34)  

--- Kunde 

>ok, men jeg krysset ikke av for hvilken forsikring som skulle betales månedlig. 

antar systemet dette da? 

-------------------- 

(00.26)  

---- Rådgiver 16 

>ja, den starter det på det du har hos oss. 

-------------------- 

(00.42)  

--- Kunde 

>ok, da regner jeg med at systemet også har kontonummer? 

-------------------- 

(00.04)  

--- Kunde 

>selvom jeg ikke la inn dette 

-------------------- 

(00.26)  

---- Rådgiver 16 

>ja 

-------------------- 

(00.06)  

---- Rådgiver 16 

http://gjensidige.no/
https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo
https://gyazo.com/bb507b6273239b5d602051b3f5379bdd
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>tenker du på vårt ? 

-------------------- 

(00.59)  

--- Kunde 

>ja, slik at betalingen går igjennom 

-------------------- 

(00.28)  

---- Rådgiver 16 

>Ja, det er i orden. 

-------------------- 

(01.18)  

--- Kunde 

>ok, så ikke noe mer for meg å tenke på da angående forsikringen? 

-------------------- 

(00.05)  

---- Rådgiver 16 

>Nei. 

-------------------- 

(00.19)  

--- Kunde 

>ok, takk for hjelpen 

-------------------- 

(00.03) 

>Samtalen er avsluttet (00.10.44) 

(C13) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(03.54)  

---- Rådgiver 18 

>Hei, jeg heter Rådgiver 18. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.07)  

--- Kunde 

>Hei! Jeg har nettopp fått giroer i posten for hele året. Jeg ønsker å fordele 

dette på alle 12 mnd. Og gjerne samle de. Hvordan er det når jeg har avtalegiro fra 

før, men har fått giro i post? Jeg har nettopp byttet bank, men avtale er lagt inn. 

(Kunde oppgir fullt navn) 

-------------------- 

(02.44)  

---- Rådgiver 18 

>Hei (Kundens fornavn), dersom du akkurat har byttet bank er det viktig at du først 

sørger for at avtalegiroen i din gamle bank er avsluttet, så er det lurt å vente 1-

3 virkedager før du oppretter ny avtalegiro på Din side på Gjensidige.no ved å 

logge inn med bankid. Da vil alle forsikringene knyttes opp den nye 

avtalegiroen.Det er viktig at du avsluttet den forrige avtalegiroen først eller så 

vil den ligge og sperre for at du kan opprette ny fra den nye banken din. 

-------------------- 

(00.38)  

--- Kunde 

>Det er banken min som har ordnet dette for meg. Antar da at det er i orden? 

-------------------- 

(01.13)  

---- Rådgiver 18 

>Hvis du fortsatt har kontoer i den gamle banken din kan det være lurt at du 

sjekker at den er avsluttet, hvis ikke kan du høre med banken din. Jeg kan nemlig 

ikke se at den er blitt avsluttet her.  

-------------------- 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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(00.17)  

--- Kunde 

>Jeg har ikke kontoer der. 

-------------------- 

(00.42)  

---- Rådgiver 18 

>Ok, hvis du er sikker på at de er avsluttet kan du som nevnt logge inn på Din side 

med bankid og velge "opprett avtalegiro" i menyen til venstre. 

-------------------- 

(00.29)  

--- Kunde 

>Prøver å si at den nye banken min allerede har gjort dette 

-------------------- 

(00.26)  

--- Kunde 

>Så hvorfor får jeg faktura? x g plutselig for et helt år nå? 

-------------------- 

(00.50)- 

--- Rådgiver 18 

>Ut ifra det jeg kan se er det fortsatt avtalegiroen som ble opprettet i (årstall) 

som er aktiv her hos oss. Hva er forsikringsnummer på fakturaen du har fått? 

-------------------- 

(00.38)  

--- Kunde 

>Dere har sendt tre forskjellige. Ett er (kunden oppgir forsikringsnummer) 

-------------------- 

(00.23)  

--- Kunde 

>Det er i (navn på bank) både ny og gammel bank, kan de bare ha flyttet over 

avtalen?  

-------------------- 

(02.08)  

---- Rådgiver 18 

>Ok, men da sendt vi nok faktura før vi fikk beskjed om at ny avtalgiro var 

opprettet. Det er en løpende avtalgiro på alle tre forsikringsnummer med trekkdato 

23. Siden vi sender ut trekket ca. 15 dager før trekkdato så vil neste trekk være 

23.12, så da skal det være i orden. Da anbefaler jeg bare at du holder øye med 

trekket som skal trekkes 23.12. :) 

-------------------- 

(00.37)  

--- Kunde 

>Så da skal det komme inn i nettbank litt før dette tenker du? 

-------------------- 

(00.30)  

--- Kunde 

>Kunne du samlet alle avtalene, slik at det kun trekkes en sum i mnd? Blir så 

rotete med tre ulike.  

-------------------- 

(00.26)  

--- Kunde 

>Faktura ble utstedt (dato) ser jeg 

-------------------- 

(00.45)  

--- Kunde 

>Det er forfall på disse (dato). 

-------------------- 

(00.21)  

---- Rådgiver 18 

>Ja, da sender vi trekket til din nettbank ca. 15 dager før trekkes 23.12. Jeg får 

dessverre ikke samlet alle forsikringene på samme forsikringsnummer, for at du skal 

få de beste prisen som (kundens organisasjonsmedlemskap) må noen forsikringer stå 

på et egen forsikring, men da vil de alle ha samme trekkdato 23.12.18. 

-------------------- 

(00.32)  

---- Rådgiver 18 

>Du kan bare se vekk fra de fakturaene du har fått, da de vil trekkes på avtalegiro 

:) 

-------------------- 
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(00.08)  

--- Kunde 

>Helt sikker? 

-------------------- 

(00.17)  

--- Kunde 

>Så jeg ikke får noe purregebyr? 

-------------------- 

(01.30)  

---- Rådgiver 18 

>Ja, det er jeg sikker på, jeg vil også notere det her, så hvis det skulle bli en 

feil så skal det ikke gå ut over deg. Trekkes det ikke som det skal 23.12 så kan du 

ta kontakt med oss igjen. Men som nevnt det skal være i orden, men greit å følge 

med det første trekket nå 23.12 slik at du ser at alt er i orden :)  

-------------------- 

(00.16) 

--- Kunde 

>Ok, tusen takk! 

-------------------- 

(00.13)  

---- Rådgiver 18 

>Bare hyggelig! 

> 

>Mens jeg har deg her, på grunn av den nye personvernloven, GDPR, må vi hente inn 

enkelte samtykker på nytt. 

> 

>Er det fortsatt greit at vi sender deg e-poster med informasjon og nyttige råd? 

>Er det samtidig greit at informasjonen deles med blant annet Gjensidige Bank og 

Pensjon? 

> 

>Disse lå inne automatisk tidligere, siden du er elektronisk kunde. Men nå må vi, 

som alle andre, sjekke med deg på nytt. 

> 

> 

------------------- 

(00.19)  

--- Kunde 

>Det er greit! 

-------------------- 

(00.27)  

---- Rådgiver 18 

>Supert! Da får du ha en fin kveld videre! 

-------------------- 

(00.08)  

--- Kunde 

>I lige måde! 

-------------------- 

(00.05)  

---- Rådgiver 18 

>Takk :) 

-------------------- 

(00.02) 

>Samtalen er avsluttet (00.21.05) 

 

 

(C14) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(01.58)  

---- Rådgiver 19 

>Hei, jeg heter Rådgiver 19. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.08)  

--- Kunde 

>Hei! Jeg har fått en regning fra dere med varsel om at jeg må betale min 

reiseforsikring. Men jeg har avtalegiro. Har byttet bank, men alt skal være flyttet 

til min nye bank. Hvorfor får jeg tilsendt giro i posten da? 

-------------------- 

(03.01)  

---- Rådgiver 19 

>Skal ta en titt her 

-------------------- 

(00.35)  

---- Rådgiver 19 

>Det ser ut til at ATG din først ble i orden (dato) i din nye bank 

-------------------- 

(00.21)  

---- Rådgiver 19 

>Hvis du har fått varsel i posten så kan du se bort i fra det 

-------------------- 

(00.22)  

--- Kunde 

>ok. Så den trenger jeg ikke å betale? 

-------------------- 

(01.56)  

---- Rådgiver 19 

>Nei, vi trekker deg autimatisk 23.11 

-------------------- 

(00.48)  

--- Kunde 

>Okei. Takk for hjelpen! :) 

-------------------- 

(00.22) 

---- Rådgiver 19 

>Bare hyggelig 

-------------------- 

(00.01)  

---- Rådgiver 19 

>Er det noe mer jeg kan hjelpe deg med? 

-------------------- 

(00.29)  

--- Kunde 

>Ja! En siste ting :) Her står bet.Frist (dato) 

-------------------- 

(00.38)  

--- Kunde 

>Men det er 23.11 dere trekker meg, ikkesant? 

-------------------- 

(00.45)  

---- Rådgiver 19 

>Stemmer 

-------------------- 

(01.00)  

--- Kunde 

>Supert. Det var alt. Thank u  

-------------------- 

(00.30)  

---- Rådgiver 19 

>No problem 

-------------------- 

(00.02)  

---- Rådgiver 19 

>Ønsker deg en fin dag videre 

 -------------------- 

(00.12)  
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--- Kunde 

>Takk i like måte :) 

-------------------- 

(00.50)  

---- Rådgiver 19 

>Takk for det :) 

-------------------- 

(01.19)  

---- Rådgiver 19 

>Takk for at du tok kontakt med oss!  

> 

-------------------- 

(00.00) 

>Samtalen er avsluttet (00.15.17) 

 

 

(C15) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.50)  

---- Rådgiver 12 

>Hei, jeg heter Rådgiver 12. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.35)  

--- Kunde 

>Heisann. jeg kjøpte forsikring for katten min hos dere for noen dager siden. jeg 

ser på oversikt over betalinger at jeg må betale xxxx kroner med betalingsfrist 

(dato). er dette feil? jeg ba om å betale for 1 mnd av gangen. 

-------------------- 

(00.54)  

---- Rådgiver 12 

>Da kan du bare bestille deg en Avtalegiro 

her: https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo 

-------------------- 

(00.03)  

---- Rådgiver 12 

>:-) 

-------------------- 

(00.52)  

--- Kunde 

>ok men de x xxx kr er for et helt år , det vil si fra den datoen jeg inngikk 

avtalen til neste år på samme tid? 

-------------------- 

(01.47)  

---- Rådgiver 12 

>Det stemmer. Det gjelder forsikring for perioden (dato) 2018 – (dato) 2019. 

-------------------- 

(00.17)  

--- Kunde 

>glimrende, takk for hjelpen! 

-------------------- 

(00.26)  

---- Rådgiver 12 

>Alt i orden :) 

-------------------- 

(03.04)  

---- Rådgiver 12 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
https://www.gjensidige.no/privat/opprett-
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>Takk for at du tok kontakt med oss! 

> 

-------------------- 

(00.00) 

>Samtalen er avsluttet (00.08.48) 

 

 

(C16) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(01.52)  

---- Rådgiver 21 

>Hei, jeg heter Rådgiver 21. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. > 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.10)  

--- Kunde 

>Hvordan er det med betaling nå? Betaler jeg et lite beløp per måned eller må jeg 

fortsatt betale regningen på xxxxkr som kom i posten? 

-------------------- 

(00.51)  

---- Rådgiver 21 

>Avtalegiroen ble aktivert i midten av oktober of første trekk vil komme 23.11 

-------------------- 

(00.08)  

---- Rådgiver 21 

>Du skal ikke betale faktura på hele beløpet 

-------------------- 

(00.25)  

--- Kunde 

>Ok, da blir jeg trukket 23 i hver måned? 

-------------------- 

(00.05)  

---- Rådgiver 21 

>det stemmer 

-------------------- 

(00.07) 

>Samtalen er avsluttet (00.03.38) 

 

 

 

(C17) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.01)  

---- Rådgiver 12 

>Hei, jeg heter Rådgiver 12. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. > 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(01.25)  

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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--- Kunde 

>Hei, jeg byttet nettopp til dere på forsikring men fikk 2 regninger. Og det er 

totalsummen på forsikringene. Skal de betales i sin helhet nå og gjelde for 1 år? 

Eller blir den delt opp over 12 måneder? 

-------------------- 

(01.19)  

---- Rådgiver 12 

>Om du ønsker å betale månedlig kan du enkelt bestille Avtalegiro 

her: https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo 

-------------------- 

(00.02)  

---- Rådgiver 12 

>:-) 

-------------------- 

(00.17)  

---- Rådgiver 12 

>Når du har gjort det kan du se bort i fra kravene du har fått i posten. 

-------------------- 

(00.01)  

--- Kunde 

>Det gjorde jeg i mailen fra hun som satte opp avtalene 

-------------------- 

(00.23)  

---- Rådgiver 12 

>Om du har bestilt Avtalegiro kan du se bort i fra kravene. 

-------------------- 

(00.15)  

---- Rådgiver 12 

>Når Avtalegioren er registrert vil du få et varsel på e-post av oss. 

-------------------- 

(00.02)  

--- Kunde 

>Ok, takk for hjelpen (rådgiverens navn) :)  

-------------------- 

(00.08)  

---- Rådgiver 12 

>Bare hyggelig :) 

-------------------- 

(00.21)  

--- Kunde 

>Ha en flott ettermiddag :)  

-------------------- 

(00.06) 

---- Rådgiver 12  

>Takk det samme.  

-------------------- 

(00.09) 

>Samtalen er avsluttet (00.04.09) 

 

 

(C18) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(01.55)  

---- Rådgiver 3 

>Hei, jeg heter Rådgiver 3. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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(00.10)  

--- Kunde 

>Hei, Jeg har nettopp byttet bank og sagt opp avtalegiro i den gamle og opprettet 

ny avtalegiro for den nye gjennom gjensidige. I går fikk jeg to pappirfakturaer i 

posten med bølp for resten av året. Kan dere fikse opp i dette? Jeg har aldri bedt 

om faktura på pappir og jeg har bestilt avtalegiro gjennom deres side 

-------------------- 

(00.55)  

---- Rådgiver 3 

>De ser du bare bort fra om du har opprettet ny avtalegiro 

-------------------- 

(00.21)  

---- Rådgiver 3 

>De kommer automatisk når du sier opp avtalegiroen, så kommer det da nye 

avtalegiropapirer igjen 2- 4 dager etter at du har opprettet ny avtalegiro 

-------------------- 

(00.04)  

--- Kunde 

>men jeg opprettet avtalegiro for over en uke siden, og fikk faktura i posten i dag 

-------------------- 

(00.20)  

---- Rådgiver 3 

>Ja, men når er den sendt fra oss da? (oppe i høyre hjørne) 

-------------------- 

(00.57)  

--- Kunde 

>har ikke fakturaen forran meg nå. Men du kan bekrefte at det er en aktiv 

avtalegiro og at de vil bli tryukket den 15? 

-------------------- 

(00.38)  

---- Rådgiver 3 

>Ok, skal sjekke hva som er sendt deg og hvordan det står til her nå  

-------------------- 

(00.51) 

---- Rådgiver 3 

>Giroene er sendt fra oss xx/xx, ny avtalegiro ble registrert xx/xx og nye 

dokumenter er sendt fra oss xx/xx. Bare å se bort fra restbeløp da de er sendt fra 

oss før den nye avtalegiroen din ble registrert.  

-------------------- 

(00.06)  

---- Rådgiver 3 

>Neste trekk på ny avtalegiro er 15/11 ja 

-------------------- 

(00.23) --- Kunde 

>ok, hvilke kontonummer trekkes det fra i avtalegiroen? 

-------------------- 

(00.33)  

---- Rådgiver 3 

>Det ser jeg ikke før det er utført en betaling. Men det er fra den kontoen du selv 

meldte inn til oss xx/xx 

-------------------- 

(00.31)  

--- Kunde 

>ok, burde ikke det dukke opp i nettbanken en tid før det trekkes? 

-------------------- 

(00.19)  

---- Rådgiver 3 

>Jo, men det varierer veldig fra bank til bank. Noen ligger der 2 uker før, andre 

1-2 dager før  

-------------------- 

(00.09)  

---- Rådgiver 3 

>Vi har i alle fall sendt over betalingskravet til banken 

-------------------- 

(01.09)  

--- Kunde 

>Ok, da får vi se hva som skjer :) 

-------------------- 
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(00.05)  

--- Kunde 

>Tusen takk for hjelpen! 

-------------------- 

(00.07)  

---- Rådgiver 3 

>Det ser bra ut det altså :) Bare hyggelig, ha en fin dag videre! 

-------------------- 

(00.07) 

>Samtalen er avsluttet (00.09.40) 

 

 

(C19) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.32) ---- Rådgiver 25 

>Hei, jeg heter Rådgiver 25. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" 

 

target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede samtaler som 

blir lagret. > 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.17) --- Kunde 

>Hei. Jeg har forsikret telefonen min og fikk regning for hele året. Men har nå 

lagt avtalegiro. Blir denne regningen «slettet» og jeg får ny på avtalegiro? 

Forfall er den (dato). Også et annet spørsmål, forsikring står 

-------------------- 

(00.22) --- Kunde 

>til xxxxkr, men jeg har fått 10 trekk på xxxkr, som tilsvarer xxxkr 

-------------------- 

(00.04)  

--- Kunde 

>xxxxkr** 

-------------------- 

(00.28) 

---- Rådgiver 25 

>Grunnpris i tillegg kanksje? 

-------------------- 

(00.47)  

--- Kunde 

>Det kan hende? Ble ikke opplyst om dette da jeg tegnet forsikringen. Også ser jeg 

bare 10 trekk på betalingsplan, men det skulle være 12? 

-------------------- 

(00.35)  

---- Rådgiver 25 

>Ja det er 218,- i grunnpris - det kommer 1 gang pr år 

-------------------- 

(00.13)  

---- Rådgiver 25 

>Forsikringen ble satt i gang i september og første betaling november = 10 trekk 

-------------------- 

(00.41)  

--- Kunde 

>Hva med regningen og avtalegiro? Forfall er (dato) på regningen jeg fikk for hele 

året, men avtalegiro er bestilt og iverksatt. Skal jeg bare se bort fra 

totalregning? 

-------------------- 

(00.14) 

---- Rådgiver 25 

>Ja du ser bare bort i fra den første du fikk 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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-------------------- 

(00.08)  

---- Rådgiver 25 

>Men trenger du ikke bil, reise og innbo forsikring? 

-------------------- 

(00.08)  

---- Rådgiver 25 

>Liv og helse også kanksje? 

-------------------- 

(00.59)  

--- Kunde 

>Ingen som klarer å slå (forsikringsforhold i annet selskap) på xxxkr måneden. Er 

student. Der har jeg reise, innbo og ulykke. Måtte se på et alternativ da det kom 

til verdigjenstand da (annet selskap) ikke tilbudte dette 

-------------------- 

(00.14)  

---- Rådgiver 25 

>OK :) 

-------------------- 

(00.24)  

--- Kunde 

>Takk for hjelpen :) 

-------------------- 

(00.07)  

---- Rådgiver 25 

>Bare hyggelig, ha en fin dag videre  

-------------------- 

(00.06)  

--- Kunde 

>Takk det samme! 

--------------------  

(00.00) 

>Samtalen er avsluttet (00.06.19) 

 

 

(C20) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.00)  

---- Rådgiver 27 

>Hei, jeg heter Rådgiver 27. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med 

> 

-------------------- 

(00.07)  

--- Kunde 

>Hei 

-------------------- 

(00.07)  

---- Rådgiver 27 

>God dag. 

-------------------- 

(01.14)  

--- Kunde 

>Mitt navn er (kundens fulle navn) og har forsikringsnummer (kunden oppgir 

forsikringsnummer) og lurer på hvorfor jeg fikk regning på hele året på 

forsikringen, når dette ble forspeilet pr måned av bilforhandler. 

-------------------- 

(00.30)  

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
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--- Kunde 

>Jeg vil gjerne ha dette pr måned slik som det var lagt opp 

-------------------- 

(00.36)  

---- Rådgiver 27 

>Av den grunn at det måtte aktiveres avtalegiro med den fakturaen du fikk tilsendt 

på xxxxkr, som det stod på brevet. 

> 

>For å betale per mnd, så kan du enkelt aktivere avtalegiro her nå; Du kan sette i 

gang AvtaleGiro på følgende måte: 

> 

>Hvis du har BankID, og ikke har AvtaleGiro hos oss fra før, kan du bestille 

AvtaleGiro raskt og enkelt via gjensidige.no. 

> 

>Dette tar fra to til tre virkedager. Bestillingen gjelder alle forsikringene dine 

i Gjensidige. 

> 

>Logg inn her: 

>https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo 

> 

-------------------- 

(01.16)  

--- Kunde 

>Hva skjer da med den regningen jeg har i hånden . Sender dere regning direkte på 

avtalegiro da  

-------------------- 

(01.30)  

---- Rådgiver 27 

>Når du har aktivert avtalegiro og fått bekreftelse på det så kan du kaste den 

fakturaen du har i hånden. Betalingen vil da gå direkte på avtalegiro ja. 

--------------------  

(07.00) 

>Samtalen er avsluttet (00.12.20) 

 

 

(C21) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.45)  

---- Rådgiver 28 

>Hei, jeg heter Rådgiver 28. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.23)  

--- Kunde 

>Hei, jeg har fått xx.xxx tussen å betale på forsikring, men vi har avtalt at det 

blir delt per måned i ett år.. førige gang jeg har betalt xxx kr 

-------------------- 

(00.52)  

---- Rådgiver 28 

>Du må opprette avtalegiro! 

-------------------- 

(00.02)  

---- Rådgiver 28 

>;) 

-------------------- 

(00.05)  

---- Rådgiver 28 

http://gjensidige.no/
https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo
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>Du kan sette i gang AvtaleGiro på følgende måte: 

> 

>Hvis du har BankID, og ikke har AvtaleGiro hos oss fra før, kan du bestille 

AvtaleGiro raskt og enkelt via gjensidige.no. 

> 

>Dette tar fra to til tre virkedager. Bestillingen gjelder alle forsikringene dine 

i Gjensidige. 

> 

>Logg inn her: 

>https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo 

> 

-------------------- 

(01.15)  

--- Kunde 

>Jeg tror at jeg har gjørt dette, jeg har opprettet avtalegiro 

-------------------- 

(01.04)  

---- Rådgiver 28 

>Mens jeg har deg her, på grunn av den nye personvernloven, GDPR, må vi hente inn 

enkelte samtykker på nytt. 

> 

>Er det fortsatt greit at vi sender deg e-poster med informasjon og nyttige råd? 

>Er det samtidig greit at informasjonen deles med blant annet Gjensidige Bank og 

Pensjon? 

> 

>Disse lå inne automatisk tidligere, siden du er elektronisk kunde. Men nå må vi, 

som alle andre, sjekke med deg på nytt. 

> 

>Jeg annbefaler deg å gjøre det på nytt:) Gå til meny, opprett avtalegiro 

-------------------- 

(00.45)  

---- Rådgiver 28 

> På grunn av ny personvernlov, GDPR, så må vi hente inn visse samtykker på nytt, 

det gjelder samtykke i å kunne sende deg e-poster med informasjon og nyttige råd, 

og dele opplysninger med Gjensidige Bank og Pensjon. Om du vil gi oss dette, bare 

gi beskjed 

-------------------- 

(00.24) --- Kunde 

>Det er greit 

-------------------- 

(00.48)  

---- Rådgiver 28 

>Da er det oppdatert! 

-------------------- 

(00.08)  

---- Rådgiver 28 

>Fant du ut hvor du oppretter avtalegiro på nytt? 

-------------------- 

(00.29)  

--- Kunde 

>Skal prøve det seinere , takk 

-------------------- 

(00.27)  

---- Rådgiver 28 

>Den er god! Det tar bare 1 minutt:) Du får ha en fin helg videre! 

-------------------- 

(01.25) 

>Samtalen er avsluttet (00.08.52) 

 

 

(C22) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.38)  

---- Rådgiver 29 

>Hei, jeg heter Rådgiver 29. 

http://gjensidige.no/
https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo
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> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. > 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.34)  

--- Kunde 

>Hei. Jeg har fått en regning på kr xxxx ca. Skjønner ikke hva dette er. Kan du se 

hva dette er?  

-------------------- 

(01.07)  

---- Rådgiver 29 

>Ser ut som at Avtalegiroen/månedlige betalingene har falt ut. Skal se om jeg får 

reaktiver de, eller om du må aktivere Avtalegiro på nytt. 

-------------------- 

(00.26) 

---- Rådgiver 29 

>Du har for øvrig betalt inn noe i ettertid av den regningen, så det kommer også en 

på x.xxx,- i posten. Denne ser du også bort i fra. 

-------------------- 

(00.26)  

---- Rådgiver 29 

> 

>Har du tilfeldigvis byttet bank eller noe? 

-------------------- 

(00.18)  

--- Kunde 

>Nei. Har samme bank. 

-------------------- 

(00.36)  

--- Kunde 

>Men hvilken forsikring er dette? Regningen kommer på xxxx og jeg bruker å betale 

xxx per mnd. Er dette noe feil? 

-------------------- 

(00.26)  

---- Rådgiver 29 

>Den er god. Da kan det hende du har for lavt "Maksbeløp" til Gjensidige Forsikring 

i nettbanken din. Anbefaler at du sjekker dette. Standardsummen 20.000,- er 

anbefalt. 

> 

>Bekrefter at jeg har endret tilbake til månedlige betalinger. Regningen på x.xxx,- 

samt den på x.xxx,- som er på vei ser du bort i fra. 

-------------------- 

(00.09)  

---- Rådgiver 29 

> 

>Det skal nå trekkes xxx,- 25.11 :) 

-------------------- 

(00.45)  

---- Rådgiver 29 

> 

>Nå ser jeg at du også har en eldre variant av reiseforsikringen vår. Skal sjekke 

om vi kan få den litt billigere. 

-------------------- 

(00.13)  

--- Kunde 

>Wow! Takk! 

-------------------- 

(00.58)  

---- Rådgiver 29 

>Lurte på et par ting mens jeg sjekker dette. 

>På grunn av ny personvernlov, GDPR, må vi hente inn visse samtykker på nytt. 

>Er det fortsatt greit at vi sender deg e-poster med informasjon og nyttige råd? 

>Er det samtidig greit at informasjonen deles med blant annet Gjensidige Bank, 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
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Pensjon og Gjensidige Bolighandel? 

-------------------- 

(00.30)  

--- Kunde 

>Ja, den er grei! 

-------------------- 

(00.06)  

---- Rådgiver 29 

>Takker! Fikk ned reiseforsikringen din fra x.xxx,- til x.xxx,- :) 

-------------------- 

(00.34)  

---- Rådgiver 29 

>Så da blir det xxx,- som trekkes 25.11 - ikke xxx,- 

-------------------- 

(00.16)  

--- Kunde 

>Herremin! Takker så mye for hjelpen!  

-------------------- 

(00.11)  

---- Rådgiver 29 

>Bare hyggelig, kan feire litt vi nå! ;)  

-------------------- 

(00.32)  

--- Kunde 

>Ha en super kveld! 

-------------------- 

(00.41)  

---- Rådgiver 29 

>Takk det samme! 

-------------------- 

(07.00) 

>Samtalen er avsluttet (00.16.26) 

 

 

 

(C23) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.00)  

---- Rådgiver 29 

>Hei, jeg heter Rådgiver 29. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. > 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.35)  

--- Kunde 

>Hei! Oppga når jeg bestilte forsikring at jeg skulle betale pr. Mnd men har nå 

fått en faktura på xxxxkr for et helt år. 

-------------------- 

(01.45)  

---- Rådgiver 29 

>For månedlige betalinger må du aktivere Avtalegiro 

her: https://www.gjensidige.no/no/1/Din%20side/forsikring/administrer-

forsikringer/avtalegiro 

> 

>På spørsmålet om maksbeløp anbefaler vi at du lar standardsummen, 20.000, stå.  

-------------------- 

(00.11)  

---- Rådgiver 29 

> 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
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>To til tre dager etter aktiveringer vil helårsregningen deles opp automatisk :) 

-------------------- 

(00.57)  

--- Kunde 

>Den ble lagt inn på autogiro på første delbetaling. 

-------------------- 

(00.37)  

---- Rådgiver 29 

>Vi har ikke mottatt melding fra banken din om dette enda, men har sett at det kan 

ta opp til tre uker før den blir aktiv via nettbanken. 

-------------------- 

(00.08)  

---- Rådgiver 29 

> 

>Anbefaler derfor at du gjør det igjen.  

-------------------- 

(03.49)  

---- Rådgiver 29 

>Ønsker deg en god kveld!  

-------------------- 

(00.03)  

---- Rådgiver 29 

>Takk for at du tok kontakt med oss!  

> 

-------------------- 

(00.00) 

>Samtalen er avsluttet (00.08.05) 

 

 

(C24) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. > 

-------------------- 

(00.00)  

---- Rådgiver 30 

>Hei, jeg heter Rådgiver 30. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(02.27)  

--- Kunde 

>Hei! Jeg opprettet en avtalegiro på mandagen forrige uke og lurte på om dette er i 

orden? Fikk en faktura i posten med hele årsbeløpet på forsikringen min, men ønsker 

å betale et beløp i måneden istedenfor. Fakturaen hadde forfall den (dato)... 

-------------------- 

(00.45) 

---- Rådgiver 30 

>Aktiverte du avtalegiro på nettsiden vår? Har ikke fått noe varsel fra banken din 

-------------------- 

(00.30)  

---- Rådgiver 30 

> 

>Logg inn her: 

>https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro?mcc=yqgo 

> 

------------------- 

(02.54)  

--- Kunde 

>Ja det gjorde jeg 

-------------------- 

(00.22)  

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
http://gjensidige.no/personvern
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---- Rådgiver 30 

>Prøv å følg linken og se om du får gjort det en gang til - fikk du bekreftelse på 

at det gikk fint sist?  

-------------------- 

(00.04)  

---- Rådgiver 30 

>Det skal bare ta 2-3 dager 

-------------------- 

(01.01)  

--- Kunde 

>Ja,kom igjennom. Fikk opp melding at dere skulle gjøre resten eller noe lignende 

-------------------- 

(00.19)  

---- Rådgiver 30 

>Om du følger veilederen skal det bare ta noen dager - fikk du gjort det på nytt 

nå? 

-------------------- 

(00.09)  

---- Rådgiver 30 

>Prøv igjen så kan vi sjekke igjen i morgen 

------------------- 

(00.55)  

--- Kunde 

>Men vil jeg da få en purring i posten siden fakturaen hadde forfall (dato)? 

-------------------- 

(00.17)  

---- Rådgiver 30 

>Jeg har lagt en utvidelse til (dato) 

-------------------- 

(01.18)  

--- Kunde 

>Okei, tusen takk. Da har jeg gjort det på nytt :) 

-------------------- 

(00.04)  

---- Rådgiver 30 

>Bare hyggelig, ha en fin dag videre  

-------------------- 

(00.05)  

---- Rådgiver 30 

>Takk for at du tok kontakt med oss!  

> 

--------------------  

(00.00)  

>Samtalen er avsluttet (00.11.10) 

 

 

(C25) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.14) 

 ---- Rådgiver 30 

>Hei, jeg heter Rådgiver 30. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(01.57)  

--- Kunde 

>Hei, jeg har opprettet avtalegriro, men har en hovedregning nå til forfall. Vil 

gjerne fordele denne over flere måneder. Ordner dette seg automatisk, for regningen 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
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står til ubetalt her på mine sider.  

-------------------- 

(00.24)  

---- Rådgiver 30 

>Et øyeblikk så skal jeg sjekke det 

-------------------- 

(01.32)  

---- Rådgiver 30 

>Hva er beløpet på regningen du har? 

-------------------- 

(00.18)  

--- Kunde 

>den er på xxxx. 

-------------------- 

(00.36)  

---- Rådgiver 30 

>Avtalegiro er aktiv, men avtalegiro stoppet opp her - jeg kan aktivere den igjen, 

men det betyr at den har hoppet over Oktober 

-------------------- 

(00.28)  

---- Rådgiver 30 

>Da blir neste trekk 25.11 - beløpene fremover blir xxx 

-------------------- 

(04.59)  

--- Kunde 

>tusen takk! 

-------------------- 

(03.02)  

---- Rådgiver 30 

>Jeg setter deg over til en annen kunderådgiver. Dette kan ta litt tid. 

-------------------- 

(00.00) 

>Samtalen din er plassert i kø. 

-------------------- 

(00.00)  

---- Rådgiver 7 

>Hei, jeg heter Rådgiver 7. Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

> 

> 

-------------------- 

(00.54)  

---- Rådgiver 7 

> 

>Ser du allerede har fått god hjelp. Var det noe mer du lurte på?  

-------------------- 

(07.00) 

>Samtalen er avsluttet (00.21.24) 

 

 

(C26) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.00)  

---- Rådgiver 31 

>Hei, jeg heter Rådgiver 31. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. > 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.40)  

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
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--- Kunde 

>Hei, jeg har fått faktura på hele forsikringssummen, men jeg ønsker å betale PR 

mnd.  

-------------------- 

(00.27)  

---- Rådgiver 31 

>Ikke noe problem du må bare opprette avtalegiro og det gjør du her 

-------------------- 

(00.01)  

---- Rådgiver 31 

>https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro 

-------------------- 

(00.10)  

---- Rådgiver 31 

>da går den automatisk over til mnd betaling 

-------------------- 

(00.26)  

--- Kunde 

>Jeg har nettopp opprettet avtalegiro. OK, tusen takk. Da vil det endre seg 

automatisk?  

-------------------- 

(00.12)  

---- Rådgiver 31 

>Ja det stemmer :) 

-------------------- 

(00.17)  

--- Kunde 

>Tusen takk, ha en fin kveld :) 

-------------------- 

(00.08)  

---- Rådgiver 31 

>Takk det samme til deg :) 

-------------------- 

(00.03) 

>Samtalen er avsluttet (00.02.24) 

 

 

(C27) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.00)  

---- Rådgiver 16 

>Hei, jeg heter Rådgiver 16. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. > 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(01.14)  

--- Kunde 

>Har fått hele forsikringssummen fakturert igjen, o går 

-------------------- 

(00.38)  

--- Kunde 

>I går opprettet jeg avtalegiro for å slippe dette men nå har jeg fått en ny 

faktura.. 

-------------------- 

(00.38)  

---- Rådgiver 16 

>det er ikke registrert hos oss ennå, hvor startet du avtalegiro på "din side" hos 

oss?  

-------------------- 

https://www.gjensidige.no/privat/opprett-avtalegiro
https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
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(00.44)  

--- Kunde 

>Ja, ble oversendt en link av den jeg snakket med i går 

-------------------- 

(00.16)  

---- Rådgiver 16 

>Bra, da blir det reg. her hos oss om ca. 2 dager 

-------------------- 

(00.14)  

---- Rådgiver 16 

>da ser du bare bort fra fakturaen 

-------------------- 

(00.11)  

--- Kunde 

>Den er god, takk 

-------------------- 

(00.08) 

---- Rådgiver 16 

>Bare hyggelig, ha en fin dag videre. 

-------------------- 

(00.06)  

--- Kunde 

>I lige så 

-------------------- 

(00.03)  

---- Rådgiver 16 

>Takk for at du tok kontakt med oss! 

> 

-------------------- 

(00.00) 

>Samtalen er avsluttet (00.04.12) 

 

 

 

(C28) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. > 

-------------------- 

(00.00)  

----Rådgiver 22 

>Hei, jeg heter Rådgiver 22. > 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. > 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? > 

-------------------- 

(01.06)  

--- Kunde 

>Heisann. Jeg har desverre gjort en feil i nettbanken å tatt meg av avtalegiro ved 

en feil. Jeg la det til igjen i går. Men har netopp fått en regning fra dere på 

xxxxx.. skal jeg se bort ifra denne da?  

-------------------- 

(00.43)  

---- Rådgiver 22 

>Ja, om du har aktivert avtalegiroen igjen, så kan du se bort fra regningen  

-------------------- 

(00.34)  

--- Kunde 

>Ja jeg aktiverte den i går. Og siste regning ble bet (dato). 

-------------------- 

(00.17)  

--- Kunde 

>Jeg fåe ikke purring på denne stor regningen da? 

-------------------- 

(00.29)  

--- Kunde 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
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>Du kan no sjekke hvist du vil. (kunde oppgir fødselsnummer) 

-------------------- 

(00.00)  

---- Rådgiver 22 

>Nei du skal ikke det. 

> 

>Men for å se på dette, trenger jeg å vite hvem du er. 

-------------------- 

(00.24)  

--- Kunde 

> (kunde oppgir fullt navn og fødselsnummer) 

-------------------- 

(02.53)  

---- Rådgiver 22 

>Takk, du får ikke purring, så lenge avtalegrioen er aktivert igjen... Bare følg 

med på at alt går som det skal nå videre fremover 

-------------------- 

(00.29)  

--- Kunde 

>Okei den er grei. Takk skal du ha. Ha en fin dag videre. 

-------------------- 

(00.46) 

>Samtalen er avsluttet (00.07.41) 

 

 

(C29) 

-------------------- 

>Du vil snart få hjelp av en av kunderådgiverne våre. 

> 

-------------------- 

(00.01)  

---- Rådgiver 5 

>Hei, jeg heter Rådgiver 5. 

> 

>Jeg gjør oppmerksom på at sensitiv informasjon, som fødselsnummer og andre 

sensitive personopplysninger, ikke skal utveksles i dialogen dersom du ikke er 

logget inn (les mer på <a href="https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-

og-sikkerhet" target="_blank">gjensidige.no/personvern</a> ) Det er bare innloggede 

samtaler som blir lagret. 

> 

>Hva kan jeg hjelpe deg med? 

> 

-------------------- 

(00.56)  

--- Kunde 

>Hei, jeg fikk 3 store regninger i posten i går. Jeg har avtalt å ha dem månedlig. 

Chattet med dere om det for veldig veldig kort tid siden etter å ha fått store 

regninger. Antar dette er ordnet og at disse regningene kan kastes? Mitt fødselsnr. 

er: (kunde oppgir fødselsnummer) 

-------------------- 

(00.23)  

--- Kunde 

>Avtalegiro er opprettet. 

-------------------- 

(00.25)  

---- Rådgiver 5 

>Det er en faktura på xxxx kr 

-------------------- 

(00.09)  

---- Rådgiver 5 

>xxxx kr 

-------------------- 

(00.09)  

---- Rådgiver 5 

>xxxx kr 

-------------------- 

(00.05)  

--- Kunde 

https://www.gjensidige.no/privat/bank/personvern-og-sikkerhet
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>ja 

-------------------- 

(00.10)  

---- Rådgiver 5 

>Ok, om du har opprettet avtalegiro på disse så kan de kastet :) 

-------------------- 

(00.08)  

---- Rådgiver 5 

>Trekkene begynner 23/11 

-------------------- 

(00.06)  

--- Kunde 

>Supert, da gjør jeg det. Takk! 

-------------------- 

(00.05)  

---- Rådgiver 5 

>Veldig bra :) 

-------------------- 

(00.06) 

>Samtalen er avsluttet (00.02.43) 
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