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Introduksjon

Man snakker om en krise innen medie-
bransjen. Endringer i teknologi og bruker-
mønstre har bidratt til at de tradisjonelle fi-
nansieringsmodellene i mange tilfeller ikke 
lenger holder for å skape god og uavhengig 
journalistikk. En uavhengig og mangfoldig 
journalistikk trenger uavhengige og mang-
foldige medier med evne til å overleve øko-
nomisk også i vanskelige tider Dette nye 
medielandskapet og de endrede rammebetin-
gelsene tvinger frem nye måter å tenke jour-
nalistikk og nye måter å finansiere den på.  
Er journalistikk en forutsetning for demo-
kratiet? Er de tøffe tidene et tegn på at den 
gravende journalistikkens sentrale rolle er 
forbi? Hvordan ser situasjonen egentlig ut her 
i Norden, hordan skal man gripe an problemet 
og hvor fins løsningene. Dette er spørsmålene 
dette nummerets artikler kretser rundt. 

I dette nummerets introduksjonsartikkel 
‘Angst and Confusion about the Survival of 
Journalism’ spør professor Robert G. Picard 
om det nødvendigvis er slik at demokratiet er 
truet hver gang en mediebedrift kutter ned på 
antall journalister? Eller må man bare innse at 
folk ønsker å søke nyheter og informasjon fra 
mange andre kilder og plattformer enn før, og 
at også bloggere og borgerjournalistikk kan 
fylle en demokratisk funksjon. Han påpeker 
at dette innebærer at det blir ekstra viktig å 
vurdere kritisk det som foregår og å søke rea-
listiske løsninger som kan bevare den gode 
journalistikken. 

Et endret medielandskap 
Kunnskap om hvordan mediefeltet faktisk 
ser ut og fungerer er en forutsetning for å 
kunne ta gode valg og beslutninger i med-

ieindustrien og -politikken. Derfor er forsk-
ning på medienes funksjon og økonomi vik-
tig. Denne forskningen har professor Arne 
H. Krumsvik og universitetslektor Mart Ots 
sett nærmere på i sitt bidrag ‘What is Nordic 
Media Business Research? An analysis of ma-
jor research outlets’. Dette er et forskningsfelt 
som har vokst internasjonalt, og Krumsvik og 
Ots undersøker om det er mulig å se en spe-
sifikk nordisk tilnærming. De mener å kunne 
se at i forhold til forskere fra andre land, er 
nordiske forskere mer åpne for å bruke kvali-
tative metoder når de skriver om medieøko-
nomiske spørsmål. Nordicoms forsker Jonas 
Ohlsson har bidratt med fakta på feltet med 
sin artikkel ‘Förändring och stabilitet. Tio år 
av nordisk medieutveckling’. Selv om medi-
enes inntekter har gått ned og mediene er pre-
get av til dels store strukturelle endringer, er 
det ikke bare svart, ifølge Ohlsson. De store 
mediebedriftene tjener fremdeles penger, og 
de fleste av aktørene som dominerte med-
iemarkedet for ti år siden, gjør det fortsatt.  
Likevel byr de store, grunnleggende endrin-
gene som er på gang på mange utfordringer. 
Forskningsprofessor Helle Sjøvaag viser med 
sitt bidrag ‘Politikk, økonomi og teknologi. 
Journalistikkens endrede rammebetingelser’ 
hvilken betydning de siste ti årenes endringer i 
journalistikkens rammebetingelser og de store 
omveltningene innenfor teknologi, økonomi 
og politikk har hatt for journalistikken.

En av følgene av endringene er at mediene 
må finne nye måter å overleve på. Journalist 
og forsker Merja Myllylahti beskriver i artik-
kelen ‘Evolving Funding Models of News Pu-
blishers and Public Service Media’ en rekke 
ulike finansieringsmodeller som har vært 
prøvd ut for aviser og allmennkringkastere. 
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I Finland fant professor Jaana Hujanen ut at 
journalistene selv mer og mer ser på journalis-
tikk som business. De ser også på det som sin 
rolle å utvikle nye modeller og produkter for 
mediemarkedet. Dette kan man lese om i hen-
nes bidrag ‘Emerging Journalist Economist’.

Utfordringer for journalistikken
Artiklene i del 2 går nærmere inn på hvordan 
de endrede betingelsene for mediene skaper 
utfordringer. Hva skjer når folk bruker me-
dia på nye måter, når publikum krever nytt 
innhold samtidig som teknologien utvikler 
seg i svimlende fart og de politiske ramme-
betingelsene endres? Vi lar lederne av de fem 
nordiske journalistforeningene åpne. De har 
svart på spørsmål om situasjonen for medi-
ene i sine respektive land, hvilke utfordringer 
de står overfor og hvordan de best kan møtes.  
Island ble rammet særlig hardt av den øko-
nomiske krisen i 2008, og hva som skjedde 
der er relevant også for utviklingen i resten 
av Norden. Krisen rammet også mediene 
og førte til endringer i det islandske medie-
landskapet. Ifølge Friðrik Þór Guðmunds-
sons artikkel ‘Iceland’s Media Market af-
ter the Collapse of 2008. Fewer Journalists 
– Lighter Material’ førte krisen blant annet 
til at avisene nå publiserer mer ‘lette’ ny-
heter og krimstoff på bekostning av øko-
nomiske og politiske saker. En annen følge 
er at mediene igjen blir mer partipolitiske.  
Mediepolitikken i de nordiske landene har 
mye å si for hvilket medielandskap vi får. I 
hvilken grad staten skal støtte mediene, har 
vært årsak til en del debatt. Vi har spurt le-
deren for Timbro Medieinstitut, Mats Olin, 
og tidligere journalist och redaktør Bo Bern-
hardson om å reflektere rundt dette. De gir 
oss to ulike syn på statens rolle i finansiering 
av mediene i de to artiklene ‘Staten ska värna 
spelreglerna och begränsa public service-
uppdraget’ og ’Det fria ordets vanskliga väg’.

De fleste journalistiske medier er avheng-
ige av annonseinntekter for å overleve. Det er 
imidlertid et problem at publikum ikke liker 
reklame og at mange derfor bruker annonse-
blokkering. Journalist og tidligere redaktør 

Jan Birkemose skriver imidlertid i sin artik-
kel ‘Nogle medier vil overleve ad blockerne’ 
at dette ikke nødvendigvis bare er negativt. 
Annonseblokkering viser at folk ikke vil ha 
annonser, og slik sett tvinges bransjen til en 
selvransakelse. De blir nødt til å endre fokus 
fra å se brukerne som noe som skal selges til 
annonsører til å se dem som brukere som skal 
tilbys best mulig innhold. 

I Sverige har bransjen nå gått sammen i en 
manifestasjon der brukere tvinges til å ta bort 
annonseblokkering for å få tilgang til innhol-
det. Om det forteller Charlotte Thür, direktør 
for Interactive Advertising Bureau i Sverige, 
i et intervju. 

Når det gjelder det innholdet i nyhetsme-
diene har det tradisjonelt vært et skarpt skille 
mellom annonser og journalistikk. Førsteama-
nuensis Jens Barlands artikkel ‘Tekstreklame. 
Digitaliseringen løfter frem igjen journalistik-
kens eldste problem’ dreier seg om hvordan 
digitaliseringen nå påvirker de gamle og nye 
forretningsmodellene, blant annet ved at skil-
let mellom markedsinnhold og journalistisk 
innhold blir mer utydelig. 

Innovasjon og kreative løsninger 
Media tvinges altså til å tenke nytt og kreativ 
for å finansiere journalistikken. Ifølge Anders 
Lithner, daglig leder, partner og gründer ved 
analysebedriften Inizio, er det dessuten av-
gjørende med kunnskap om hvem brukerne 
er, hva de de konsumerer, hvordan og når. De 
som lykkes er de som bruker en datadrevet 
forretningslogikk, et velutviklet økosystem 
av innhold og tjenester og som betrakter seg 
som et idé- og kunnskapsforetak. Dette kan 
man lese om i hans kapittel om de store med-
iekonsernene, ‘De stora koncernerna. Medie-
hus byggda av insikter och data’. Data kan 
likevel ikke alene løse krisen i nyhetsmedi-
ene, skriver lektor Anja Bechmann og studen-
tene Kristine Bilgrav-Nielsen og Anne-Louise 
Korsgaard Jensen. De har undersøkt data som 
inntektsmodell i nyhetsindustrien. I artikke-
len ‘Data as a Revenue Model. Sharewall as 
a Payment Method and Editorial Algorithm 
in the News Industry’ argumenterer de blant 
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annet for at man må definere nyheter ut fra 
brukernes ståsted snarere enn ut fra journa-
listens. Å overleve som bedrift bør ikke være 
hovedmålet, men å gjennom markedet søke å 
oppfylle publikums behov for ytringsfrihet og 
demokratisk medborgerskap.

For å kunne fylle sin demokratiske rolle 
må mediebedriftene også kunne overleve 
som bedrifter. Det er ikke til å komme forbi 
at nedgangen i papiraviser og publikums over-
gang til digitale plattformer er en trussel mot 
mediehusene. Uten en sunn økonomi blir det 
vanskelig å tilby grundig og ressurskrevende 
journalistikk.

En løsning som flere aviser har forsøkt er 
såkalte freemiummodeller. Det er ordninger 
der nettavisene kombinerer gratisinnhold med 
aktuelle nyheter med en betalingsmur som 
gir tilgang til mer grundige og dyptpløyende 
artikler. I bidraget ‘Could Freemium Models 
Work for Legacy Newspapers?’ hevder imid-
lertid lektor Anna B. Holm at denne metoden 
ikke helt har levd opp til forventningene. Hun 
mener det kreves nye strategier for å lykkes 
med den. 

En måte å få brukerne med på laget er så-
kalt crowd funding. En slik finansieringsmåte, 
der flere individer går sammen om å finansiere 
for eksempel journalistikk eller filmskaping, 
byr på mange muligheter men også visse pro-
blemer. Mediestrateg, forfatter og rådgiver 
Brit Stakston diskuterer dette i sin artikkel 
‘Crowdfunding. Möjligheter och utmaningar’.

Mange mediebedrifter strever hver for seg, 
i konkurranse med alle de andre. Anne Ja-
cobsen, CEO i medieklyngeprosjektet NCE 
media, har imidlertid en oppskrift på suksess, 
basert på erfaringer fra Medieklyngen, nem-
lig samarbeid. I artikkelen ‘Samarbeid som 
innovasjonskraft’ beskriver Jacobsen en del av 
mediebransjen som ikke befinner seg i noen 
krise. Ifølge Jacobsen kan mye av skylden for 
at norske medier har strevd med å omstille seg 

og vokse, legges på manglende evne til inno-
vasjon. I medieteknologibransjen har det vist 
seg at samarbeid, nærhet og felleskap har re-
sultert i vekst og et blomstrende gründermiljø. 

Innovasjon, samarbeid og kreativitet er 
altså stikkord. Universitetslektor og prefekt 
Kjell Arvidsson og professor emeritus Lars-
Åke Engblom bidrar med hver sin artikkel med 
eksempler på dette. Arvidsson har sett på mu-
sikkindustrien, som for ikke lenge siden var 
rammet av krise som følge av digitalisering og 
nye brukermønstre, slik journalistikken er det 
i dag. Han mener det ikke er så sikkert at det 
virkelig er snakk om en krise. Snarere kan jour-
nalistikken komme styrket ut av situasjonen, 
slik han mener musikkindustrien gjorde. De 
som klamret seg til de gamle modellene gikk 
under, mens de som forsto endringene ikke 
bare overlevde men kom sterkere ut i den andre 
enden. Kanskje mediene kan lære av dette.

Engblom mener at man også kan lære av 
Island: Island kan ses som et slags mediela-
boratorium der nye oppfinnelser og løsninger 
kan testes ut og vise raske resultater. I artik-
kelen ‘Minnesord på Island. Användarskapat 
innehåll som intäktskälla’ skriver Engblom om 
hvordan brukerskapt innhold kan gi nye inn-
tekter: Her har avisen Morgunblaðið satset på 
nekrologer. Nekrologene i avisen har blitt så 
populære og vokst så mye i antall at de bidrar 
kraftig både til å finansiere avisen og å holde 
på abonnentene.

Ingen har altså helt klart å finne den ulti-
mate løsningen på de nordiske medienes øko-
nomiske vanskeligheter. Likevel er det grunn 
til optimisme. Andre bransjer har kommet 
helskinnet gjennom lignende kriser og det 
fins mye oppfinnsomhet, kunnskap og over-
levelsesvilje. 

Det er store sjanser for at kvalitetsjourna-
listikken vil bestå selv om publikum får ny-
heter og underholdning fra flere kilder og på 
nye måter.


