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Forord

Dette speciale ville ikke have været muligt uden adgang til dem, det hele handler om, nemlig Ekstra
Bladets Story Studio. Der skal lyde en kæmpe tak til alle medarbejdere i Story Studio for at tage
pænt imod os og tage jer tid til at svare på alle vores irriterende spørgsmål.

En særlig tak til Thomas Stokholm og Morten Blichmann for at lukke os ind i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor I gav os frie rammer og masser af albuerum til at kunne lytte, udforske og blive klogere. Tak
til Rasmus Barud Thomsen og Mikkel Ais Andersen for at inddrage os i jeres hverdag. I har svaret
ærligt og givet os en unik indsigt i jeres arbejde med native advertising. Story Studio, vi kunne simpelthen ikke have gjort det uden jer.

Endeligt skal lyde en varm tak til vores vejleder Michael Bruun Andersen for kyndig vejledning, opbakning, stort engagement og ikke mindst lange og spændende debatter om journalistikkens fremtid.
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Abstract

This study investigates the phenomenon of native advertising. It seeks to provide a definition of
native advertising, an insight into how it is produced while also analyzing to what extent it resembles a common journalistic production.

The methods of observation and qualitative interviews have served as a launch pad for a qualitative
study on how the Danish daily newspaper Ekstra Bladet produces native advertising. On this basis,
the report has derived four analytical themes: production, the role of the journalist, collaboration
and ethics.

The report finds that native advertising continues to be difficult to define as outlined by existing
literature. In practice, native advertising in the case of Ekstra Bladet is seen as an integral part of the
editorial landscape, hence the native articles have the same format, function and quality as common journalistic productions. However, collaboration difficulties and a conflict of interests between
the journalists and key account managers has led Ekstra Bladet to implement a practice where native advertising and advertorials are produced and sold in combination.
The production of native advertising resembles a common journalistic process, where the journalism toolbox is applied when producing native advertising. The customer does however influence
the final product, which leads this study to conclude, that native advertising cannot be classified as
journalism with the ideology of journalistic objectivity in mind.

Thus, this study suggests, that the news paradigm is threatened. The crafts of journalism are increasingly used to promote companies or individual interests. The ideology of journalistic objectivity
is being torn apart from the journalism toolbox, hence the toolbox is increasingly delineated with
productions that do not necessarily have the ideal of journalistic objectivity as a point of orientation.
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Kolofon
Speciale i journalistik ved Roskilde Universitet, januar 2018
Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Vejleder: Michael Bruun Andersen

Rapporten
Denne rapport er et akademisk speciale. I henhold til studieordningen må specialet fylde mellem
60-80 normalsider af 2400 enheder, hvilket ikke omfatter forside, kolofon, litteraturliste, engelsk
resumé og bilag. Dette speciales omfang er 186.090 anslag svarende til 77,5 normalsider.

Rapporten består af otte kapitler, der er inddelt med dividersider. På disse sider præsenteres et
citat fra en af hovedpersonerne på Ekstra Bladets native-redaktion, Story Studio.

Rapporten er udarbejdet i tæt fællesskab, og vi har begge bidraget til alle kapitler og afsnit. Men da
vi følger reglerne om individualisering af specialet, skitserer vi her, hvem der har haft hovedansvaret for de forskellige afsnit. Kapitel 1, afsnit 4.3, kapitel 6 og kapitel 7 samt indledninger og opsamlinger til alle kapitler er skrevet sammen. Mia Bahl Jensen har været hovedansvarlig for afsnit 2.1,
2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, mens Stine Jensen har været hovedansvarlig for afsnit 2.4, 2.5,
3.3, 3.4, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.4.

Specialet indeholder også en formidlende artikel til Fagbladet Journalisten (bilag 1) samt en række
fortrolige bilag, der ikke må offentliggøres.
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”Så jeg lægg er mig u d med lærd e og sikkert også nogle
fra Jou rnalistforbundet, n år jeg siger, at jeg synes, det
er skideg od jo urnalistik. Man kan også b are sige, at d et
er skideg od historiefortælling. Tænk nu, hvis vi havde et
forbund, der hed Fortællerforb undet i stedet for Jou rnalistforbundet?”
- Thomas Stokholm, kreativ direktør, St ory Studio
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1. Indledning
”Vi vil overholde markedsføringslovgivningen, og den målgruppe, vi vil fange, har ikke nogen
problemer med annoncørbetalt indhold, men de har et problem med, at man begynder at snyde dem” (Kürstein i Politiken 2017).

Sådan lyder det fra Benjamin Kürstein, chefredaktør på det nye dansk netmedie Format, der under
JP/Politikens Hus skal levere journalistisk indhold rettet mod de 20-30-årige. Og som i øvrigt primært skal tjene deres penge på den nye annonceform native advertising.

Som citatet antyder, er native advertising annoncørbetalt indhold. Indhold, der ligner journalistik i
både form og indhold, men som er sponseret af virksomheder. Den nye annonceform er ved at vinde indpas verden over, og derfor er den også blevet et fænomen, der har været til diskussion. For
hvad er det overhovedet? Hvordan skal det udføres i praksis? Og hvad sker der med journalistikkens
troværdighed, når muren mellem den redaktionelle og kommercielle afdeling står for fald?

Det er blot nogle af de aktuelle problemstillinger, der danner baggrund for nærværende speciale.

1.1 Problemfelt
Problemet er egentlig ligetil. De danske medier har de seneste mange år tabt enorme summer, og
alene siden 2008 har hele branchen mistet 3,2 milliarder kroner i omsætning (Slots- og Kulturstyrelsen 2017: 5). En del af forklaringen skyldes et stort tab af indtægter fra annoncesalg. I 2006 solgte
Berlingske Tidende sjældent en helsidesannonce for under 35.000 kroner. I dag ligger priserne på
10.000-15.000 kroner (Journalisten A 2016).

Udviklingen kan beskrives som Fat Cat Syndrome, der rammer brancher, der er for magelige til at
omstille sig (Journalisten A 2016). For i takt med at digitaliseringen har taget sit indtog i Danmark, er
medieudbuddet vokset støt, og det har skærpet kampen om læserne, seerne og lytterne (Hartley
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2012: 73). De danske medier har ikke været i stand til at finde en alternativ forretningsmodel, og da
læserne er flyttet over på nettet, konkurrerer medierne nu både med hinanden, men i høj grad også med andre internetmedier fra udlandet som Facebook og Google (Barland 2016: 76-78, Pew Research Center 2016: 6).

Nøglen til at hente de tabte annoncekroner hjem spås af flere til at være det relativt nye fænomen

native advertising (fx Barland 2016, Matteo & Zotto 2015, Carlson 2014). Som ordet antyder, er der
tale om en ‘indfødt reklame’, hvor hensigten er, at reklamen skal pakkes ind i mediets form og dets
journalistiske indhold.

Native advertising stammer fra USA og er inspireret af amerikanske medier som Buzzfeed, The New
York Times og The Huffington Post (Carlson 2014: 853). Ser man alene på internetmediet Buzzfeed,
der i 2013 var de første til at benytte betegnelsen, udgør mere end halvdelen af mediets indhold i
dag native advertising (Piety 2016: 103). I 2017 forventes native advertising at udgøre over halvdelen af alle digitale annoncer i USA (eMarketer 2017). Fænomenet er også kommet til Danmark. Således har blandt andet Metroxpress, Børsen, BT, Berlingske Media, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og
Politiken alle oprettet særskilte afdelinger, hvorfra der produceres native-indhold.

Dermed synes der at være fundet en løsning på mediernes økonomiske situation, men kritikere har
peget på flere problemer ved den nye annonceform. Der argumenteres blandt andet for, at de
vandtætte skotter mellem de redaktionelle og kommercielle afdelinger brister (fx Conill 2016, Piety
2016, Schauster et al. 2016). Skellet mellem de kommercielle og redaktionelle afdelinger anses som
journalistikkens vigtigste grundværdi, da det er med til at sikre den frie og uafhængige presse, og
bliver denne opdeling ikke bevaret, bringer det for alvor den journalistiske troværdighed i fare.

Vi erfarer fra branchedebatten, at native advertising bliver udråbt som fremtidens nye annonceformat, men ingen synes at kunne nå til enighed om, hvad native advertising egentlig er. Derfor
mener vi, at der er opstået et behov for at komme helt tæt på produktionen af native advertising
for at bidrage med en større forståelse af fænomenet, og hvordan medierne selv arbejder med den
nye annonceform.
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Selvom den danske presse altid har været afhængig af et kommercielt markeds muligheder, har der
været tradition for at holde den redaktionelle og kommercielle afdeling adskilt og have vandtætte
skotter mellem de to. Native advertising rykker ved den traditionelle opdeling, da produktionen
fordrer et samarbejde mellem aktører med henholdsvis kommerciel og redaktionel baggrund. Produceres native advertising som journalistik, eller behandles det som kommercielt indhold? Hvilke
problemer opstår i produktionen? Og hvad betyder det for den journalistiske selvforståelse, når
ansatte med redaktionel baggrund skal samarbejde med ansatte med kommerciel baggrund?

1.2 Problemformulering
Med afsæt i ovenstående afsnit finder dette speciale det interessant at undersøge følgende problemstilling:

Hvad er native advertising, og – med Ekstra Bladet som case – hvordan produceres
det i dansk dagspresse?

1.2.1 Uddybning af problemformulering
Nærværende speciale undersøger native advertising i en dansk kontekst og bevæger sig helt ind i
maskinrummet, hvor native advertising udtænkes og udføres. Vi foretager et kvalitativt studie af
Ekstra Bladets native-afdeling Story Studio med afsæt i observationsstudier og semistrukturerede
interview. Definitionsspørgsmålet er medtaget, fordi vi først og fremmest ønsker at kortlægge allerede eksisterende definitioner af native advertising, men også fordi der er mulighed for, at vi selv
kan føje til definitionen. Vores kvalitative studie er den første af sin slags i Danmark, og derfor anser
vi nærværende speciale som et bidrag til forståelsen og definitionen af native advertising.

Vi finder vi det nyttigt at opstille en række arbejdsspørgsmål, der kan hjælpe os med at besvare
vores problemformulering:
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-

Hvordan beskrives native advertising i den eksisterende litteratur?

-

Hvordan forstås native advertising i journalistisk praksis?

-

Hvordan produceres native advertising i praksis på Ekstra Bladet?

-

Hvilke problemer rejser produktionen af native advertising?

1.3 Afgrænsning
Specialet afgrænser sig først og fremmest fra at se på et fundamentalt element i fremkomsten af
native advertising, nemlig mediebrugernes radikalt ændrede adfærd. Mediebrugernes adfærd er i
høj grad drivkraften bag indtjeningspotentialet ved native advertising (Slots- Kulturstyrelsen 2017:
14-15) og dermed en præmis for specialets problemstilling, men ikke undersøgelsesfeltets fokus.

I forlængelse heraf belyser specialet heller ikke medievirksomhedernes økonomi, selvom det også
fremstår som et væsentligt parameter for undersøgelsesfeltet. Det har ikke været hensigten at måle
omfanget af native advertising hverken i antal produktioner eller i omsætningstal. Desuden har vi af
hensyn til forretningshemmeligheder underskrevet en Non Disclosure Agreement med Story Studio,
hvor vi garanterer, at forretningskritisk information ikke vil inkluderes i specialet (bilag 2).

Native advertising er blevet til i en international kontekst, og derfor vil specialet løbende trække på
litteratur og udsagn, der henviser til, hvordan medier i særligt USA anvender fænomenet. Nærværende undersøgelse afgrænser sig dog til at undersøge native advertising på Ekstra Bladet og har
dermed kun dansk dagspresse som genstandsfelt.
Skandinavien og eksempelvis USA benytter sig af forskellige mediemodeller (Hallin & Mancini
2004); Skandinavien af den demokratisk korporative og USA af den liberale, og det er relevant at
have for øje, at der til de forskellige mediemodeller knytter sig forskellige traditioner, hvilket blandt
andet har indflydelse på landenes inkorporering af native advertising (Conill 2016: 907). Specialet
har et dansk perspektiv, hvorfor også eksempelvis den anvendte presseetik gælder for Danmark og
den danske mediemodel. Afgrænsningen sker dog med en erkendelse af, at den danske udvikling
foregår som en del af en større international kontekst.
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”Er d u sin dssyg mand, det første år brugte jeg virkelig
meget kru dt på at forstå den her genre, ford i den er så
svær at d efin ere. Samtidig med , at d et er meget simpelt. Jeg har jo ikke gjort det før, men det er enormt
svært at få på p lads, hvad fanden er grænsern e for d et
her, og hvordan g ør man?”
- Rasmus Barud Thomsen, journalist, Story Stud io
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2. Hvad er native advertising?
Dette kapitel har til formål at skabe en større forståelse af fænomenet native advertising med afsæt
i allerede eksisterende litteratur. Først og fremmest vil vi kortlægge vores søgestrategier for dernæst af definere native advertising og forklare, hvordan begrebet adskiller sig fra termer som spon-

seret indhold, content marketing og advertorials. I forlængelse heraf vil de juridiske og normative
rammer for native advertising blive beskrevet, inden vi gennemgår Ekstra Bladets regler for sponseret indhold. Det efterfølgende afsnit vil indramme den akademiske debat, som native advertising
skriver sig ind i, og gennemgå, hvor den videnskabelige litteratur hidtil har haft sit fokus. Slutteligt
redegøres der for, hvor nærværende speciale konkret ønsker at bidrage til forskningen.

2.1 Søgestrategier
Da native advertising er et relativt nyt fænomen, begrænser det andelen af den videnskabelige litteratur om emnet. Da begrebet i skrivende stund bliver diskuteret, defineret og perspektiveret af
en bred skare af aktører i journalistikken og markedsføringen, har det været relevant at foretage en
bred litteratursøgning. En grundig litteratursøgning bør bestå af to faser. Først identificerer man,
hvilken slags litteratur der kan hjælpe med at afdække feltet, og dernæst skelner man mellem de
forskellige typer (Aveyard 2010: 43).
Da en stor del af arbejdet med at diskutere og definere native advertising foregår uden for den
videnskabelige litteratur, finder vi, at i alt tre typer tekster kan bidrage til vores litteraturstudie af
native advertising: videnskabelig litteratur, håndbøger samt artikler, blog- og debatindlæg med oprindelse i både markedsføringen og den journalistiske branche.

Det er fra hele branchediskussionen, der består af artikler, konferencer, blog- og debatindlæg, at
vores egen interesse for native advertising er udsprunget, og derfor er det også her, vores litteratursøgning er startet. For at udvide mængden af litteratur har vi benyttet os af den såkaldte sne-

boldmetode, hvor man ”forfølge(r) indbyrdes referencer mellem dokumenter” (Lynggaard 2010:
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141). Vi har altså løbende noteret, hvilke kildehenvisninger der gentages i litteraturen og derigennem opdaget nye tekster. Det har sikret en bred litteratursøgning, hvor vi alligevel har kunnet arbejde os systematisk frem til nye relevante kilder. Sneboldmetoden er både anvendt til at indkredse
relevant videnskabelig litteratur samt artikler og indlæg i branchedebatten.

Eksempelvis har megen videnskabelig litteratur henvist til diverse markedsføringsblogs, hvilket også
understreger, hvorfor branchedebatten bør medtages i litteraturstudiet, da denne er med til at
tegne de overordnede diskurser på området. Særligt blogindlæg fra Native Advertising Institute
(herefter NAI) har fungeret som moderdokumenter (Lynggaard 2010: 41) i vores fordybelse i branchedebatten, da der på NAI’s hjemmeside og via nyhedsbreve løbende publiceres blogindlæg med
internationale aktører. Dernæst har primært Fagbladet Journalisten fungeret som et af moderdokumenterne i den danske journalistiske branchedebat.

For at udfolde den videnskabelige litteratur har vi primært foretaget søgninger i databasen REX. For
at opnå den bredeste søgning har vi anvendt flere søgekombinationer. Der er blevet søgt på ”native
advertising” og ”native AND advertising”, mens der yderligere er blevet gjort brug af ovenstående
søgninger tilført trunkering. Her har vi primært afgrænset søgningerne til artikler, bøger og afhandlinger.

Vi har yderligere ønsket at kortlægge, hvordan native advertising har været udforsket i dansk kontekst. Derfor har vi målrettet eftersøgt dansk videnskabelig litteratur, da sneboldmetoden har fremkaldt begrænset dansk forskning. Vi har søgt i den nordiske database Nordicom i jagten på danske
resultater, men kan konkludere, at mængden af forskning på området i Danmark er begrænset.
Nordicom leverede dog øvrig nordisk litteratur og hjalp os dermed med yderligere referencer til
især norsk forskning.
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2.2 Definition af native advertising
Selvom native advertising har fået en hurtig udbredelse, savnes fortsat en universel definition. Det
gælder både i videnskaben, det journalistiske felt og reklamebranchen (Matteo & Zotto 2015: 176,
Conill 2016: 904).

I videnskaben defineres native advertising med et centralt fællestræk: Reklamen skal ligne mediet
både i form og indhold (fx Matteo & Zotto 2015, Barland 2016, Carlson 2014). Ifølge Couldry & Turrow (2014) er native-annoncer “textual, pictorial, and/or audiovisual material that supports the
aims of an advertiser (and is paid for by the advertiser) while it mimics the format and editorial style
of the publisher that carries it” (Couldry & Turrow 2014: 1716). Native advertising er dermed kommercielt indhold, som forventes at opføre sig, se ud og føles som redaktionelt indhold. Hensigten
er, at native-indholdet skal blende ind i det redaktionelle flow, så læseren ikke bliver ’forstyrret’ af
reklamen. Formålet er dermed dobbelt: At øge forbrugernes reklameforbrug og samtidig koble annoncørens brand til mediets troværdighed og autoritet (Conill 2016: 905).

Definitionen synes at være i overensstemmelse med de kommercielle interessenter, der forsøger at
promovere native advertising. NAI definerer fænomenet på følgende måde: “Native advertising is
paid advertising where the ad matches the form, feel and function of the content of the media on
which it appears” (NAI 2017). På samme måde definerer det amerikanske bureau Sharethrough
fænomenet: “Native advertising is a form of paid media where the ad experience follows the natural form and function of the user experience in which it is placed” (Sharethrough 2017).

Ifølge markedsføringsbranchen og de håndbøger, der guider til det bedste native-indhold, bør native-indholdet ligne redaktionelt indhold og holde reklamebudskabet skjult:

“The right native ads blend right in and entice viewers without directly declaring its overt promotional nature” (Levin 2017).
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“Make sure your copy has the same tone and voice as regular editorial content on the site.
Readers should be able to read your piece and not detect any difference in quality from other
articles on the site” (Coy 2017).

“Most native advertising leaves a lot to be desired. But when it is done with as much flair, relevance and journalistic integrity (…) it is a beautiful thing to see (...)” (Sheehan 2016).

Markedsføringsbranchen tillægger dermed definitionen af native-indhold et ekstra lag, da nativeindhold ikke blot skal matche mediets form og indhold, men også matche kvaliteten i indholdet, så
der opstår en sammensmeltning mellem annoncen og mediet.

Med inspiration fra ovenstående kan native advertising sammenfattes således:

En form for betalt indholdsmarkedsføring, der matcher den form, funktion og kvalitet, som kendetegner det medie, hvor det publiceres med det formål at efterligne
den læseroplevelse, som brugeren får ved det øvrige redaktionelle indhold.

2.2.1 Native advertising versus advertorials
Native advertising bruges ofte synonymt med termer som content marketing, sponseret indhold
eller advertorials, der alle forsøger at skabe indhold med en merværdi for brugerne (Barland 2016:
14, Laursen 2017). Forskellen på disse termer er et område, som både videnskaben og markedsføringsbranchen er meget optaget af, og diverse blogindlæg, artikler og håndbøger forsøger at bidrage med opklarende definitioner.
Hvis vi vender os mod videnskaben, hævder Barland,1 at native advertising hører til under den
paraply, der på engelsk betegnes content marketing, altså indholdsmarkedsføring, og content marketing kan ifølge Barland optræde både på egne kanaler samt andres kanaler (Barland 2016: 15).
Den definition stemmer ikke overens med markedsføringsbranchens beskrivelse. Her beskrives content marketing som værende en praksis, hvor der produceres indhold udelukkende til egne kanaler:
1

Jens Barland har selv haft redaktørstillinger på blandt andet norske Aftenposten og Dagbladet, men her optræder han
som medieforsker.
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”In content marketing, the brand owns the media. It’s an asset” (Pulizzi 2016). Ifølge markedsføringens branchedebat falder native advertising dermed ikke ind under den kategori, der hedder content marketing, da man med native advertising køber sig til plads på andres kanaler (Laursen 2017,
Pulizzi 2015).
Advertorials kan optræde på egne og andres kanaler, men ligesom native advertising er de kendetegnet ved at være produceret i samarbejde mellem annoncør og medie (Milano 2016). Derfor
kritiseres native advertising flere steder for blot at være et nyt buzzword i digital markedsføring
uden at tilføre branchen noget nyt (Coffee 2014, Matteo & Zotto 2016: 177). Men hvor advertorials
har få regler at overholde, hvad angår design, kvalitet og indhold, stilles der større krav til native
advertising.2 Advertorials skal som udgangspunkt blot deklareres og kan optræde som en reel reklamesøjle, mens native advertising i højere grad forsøger at efterligne mediets form og indhold
(Milano 2016) og dermed går et skridt længere:

“Native advertising (...) differs from (...) classical advertorials because it goes further than replicating the features of the support on which it is placed. A native advertising strategy is based on
the adoption of the look-and-feel, the visual design, the usability and the ergonomics of the
publisher’s website” (Matteo & Zotto 2015: 177).

Ligesom mediebranchen har gennemgået en udvikling, har dette ligeledes gjort sig gældende inden
for markedsføring. Af samme årsag har ovenstående begreber også udviklet sig, og ifølge markedsføringens egen branchedebat skal man ikke mange år tilbage for at se, at advertorials var betegnet
sponseret indhold (Milano 2016). I nærværende speciale har vi valgt at betegne sponseret indhold
som værende den paraply, som både native advertising og advertorials falder ind under. Det skyldes, at de danske medier i skrivende stund benytter sig af denne begrebsafklaring, mens begrebet
ligeledes bruges som et konkret deklarationsværktøj.3
Da brugen af de journalistiske virkemidler varierer i sponseret indhold, er der ofte tale om et gradsspørgsmål. Da vi i tråd med branchedebatten mener, at native advertising falder ind under den ka-

2

I bilag 3 og 4 er vedlagt et eksempel på en advertorial og en native-artikel, begge publiceret på eb.dk.
Det viser en telefonisk rundspørge, vi har foretaget til Berlingske, Politiken, Jyllands-Posten og Børsen for at opnå et
øjebliksbillede af, hvor meget og hvordan der arbejdes med native advertising i dansk dagspresse. Vi har også kontaktet
BT for at få en beskrivelse af deres arbejde med native advertising, men trods flere henvendelser er de ikke vendt tilbage.
3
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tegori af engageret indhold, der produceres på andres kanaler, har vi fundet det nyttigt at opstille
de forskellige typer af sponseret indhold i nedenstående figur.

2.3 Deklaration af native-indhold
Da native-indhold har til hensigt at smelte sammen med det redaktionelle indhold, er det altafgørende, at indholdet deklareres som værende reklame. Hvis ikke vil det være i strid med markedsføringsloven § 6, stk. 4, der forbyder skjult reklame, og det vil også være i strid med en række normative principper, som eksisterer både i den journalistiske branche samt i PR- og kommunikationsbranchen. De juridiske og normative rammer for native advertising kortlægges i afsnit 2.3.1 og
2.3.2.

Native-indhold i danske medier kan være deklareret med termer som “sponseret af brand”, “annoncørbetalt indhold” eller “i samarbejde med”,4 og ofte har læseren mulighed for at klikke sig videre og læse om mediets arbejde med native advertising.

Det vigtige ved deklaration understreges både i videnskaben (fx Barland 2016, Conill 2016, Matteo
& Zotto 2015), blandt de kommercielle interessenter (IAB 2013: 6) og i den journalistiske branchedebat (Journalisten C 2017). Særligt i videnskaben rejses der dog en kritik af, at deklaration af native-indhold ikke synes at være tilstrækkeligt (Wojdynski 2016, Piety 2016, Svensson og Edström
2016). Markedsføringsbranchen hævder dog, at det ikke er i virksomhedernes interesse at vildlede
læseren:

”(...) brands'ene er faktisk heller ikke interesserede i det. Dels fordi de har vanskeligere ved at
kapitalisere på interessen, hvis ingen ved, hvem den glade giver er. Dels fordi annoncørerne risi-

4

En undersøgelse fra 2016 blandt 140 magasiner i 39 lande, primært i USA og Europa, viser dog, at over halvdelen af
magasinerne bruger advertorials. Ud af disse svarede 11 procent: ”We don’t label” (Journalisten C 2017).
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kerer at pisse læserne af, hvis de bruger tid på at læse noget og først bagefter finder ud af, at
det er en annonce” (Laursen i Journalisten C 2017).

Problematikken konkretiseres i litteraturen (fx Matteo & Zotto 2015, Conill 2016) ved at fremhæve
den amerikanske avis The Atlantic. I 2013 bragte avisen artiklen ”David Miscavige Leads Scientology
to Milestone Year”,5 hvor læserne i positive vendinger kunne læse, hvordan religionen Scientology
havde haft et forrygende år med et stigende antal medlemmer. Selvom artiklen tydeligt var deklareret som sponseret indhold, vakte den vrede. I et seriøst medie som The Atlantic var manglen på
kritisk journalistik forstyrrende, og artiklen fremstod dermed ikke oprindelig eller native nok (Carlson 2016: 850). The Atlantic måtte beklagende fjerne artiklen, men selvom redaktionen kom i modvind, erklærede man efterfølgende, at native advertising fortsat ville blive udforsket (Carlson 2016:
854).

I den journalistiske branchedebat problematiseres deklaration af native-indhold også i forhold til de
kilder, der medvirker i selve produktionen. Problematikken fremhæves i en artikel i Journalisten,
hvor to ekspertkilder ikke havde forstået, at de medvirkede i en annoncørbetalt artikel i Politiken:
”Hvis jeg havde været opmærksom på, at det var en sponseret artikel, ville jeg absolut ikke have
medvirket” (Wistoft i Journalisten E 2017). På trods af at den pågældende journalist havde gjort
opmærksom på, at der var tale om annoncørbetalt indhold, fremstod det fortsat uklart for begge
kilder:

”Man får en mail, hvor der står noget med en artikel på Politiken. Der har jeg jo selv arbejdet, så
det er jeg helt tryg ved. Derfor overser jeg, at der står, den er sponsoreret, for den slags har jeg
ikke været vant til. Jeg læser bare henvendelsen ind i den klassiske genre” (Carlsen i Journalisten
E 2017).

Den journalistiske branchedebat problematiserer dermed, at det ikke blot er læserne, der kan have
svært ved at afkode helhedsindtrykket af native advertising, men at det også gælder de kilder, som
medvirker.

5

Artiklen kan ses i bilag 5.
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2.3.1 De juridiske rammer for native advertising
Hvis native advertising ikke bliver deklareret klart og tydeligt, vil det være et brud på markedsføringslovens § 6, stk. 4, der forbyder skjult reklame.
I april 2017 vedtog Folketinget en ny markedsføringslov, der trådte i kraft den 1. juli 2017 (Folketinget 2017). Med den nye lov indskærpes blandt andet reglerne for skjult reklame, mens man
udvider kredsen af folk, der kan drages til ansvar ved overtrædelse. Den tidligere lov på området
fastslog, at ”en reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset
dens form, og uanset i hvilket medium den bringes”. Med den nuværende lov skærpes ordlyden, så
det nu kræves, at der endnu tydeligere skal markeres, at der er tale om reklame: ”En erhvervsdrivende skal klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder
reklame”. Reklamen skal ifølge tilsynet klart deklareres, så det er tydeligt for modtageren, at der er
tale om reklame uanset medie. Og her er det helhedsindtrykket, der er afgørende for, om det er
lovligt eller ej. Native-annoncen må derfor ikke smelte for meget sammen med den redaktionelle
form og det redaktionelle indhold, så der er risiko for, at modtageren ikke opfatter, at der er tale
om reklame.

Skjult reklame på internettet er ligeledes omfattet af e-handelsloven § 9, der lyder:

”Al kommerciel kommunikation, der er en del af eller udgør en informationssamfundstjeneste,
skal udformes og præsenteres, så det tydeligt fremgår, at der er tale om kommerciel kommunikation. Det skal tydeligt fremgå, på hvis vegne den kommercielle kommunikation udsendes”.

Modsat markedsføringsloven har e-handelsloven et specifikt krav om, at annoncørernes navn eller
brand skal fremgå tydeligt. Native-indhold er dermed efter dansk lov pålagt både at markere, at der
er tale om annoncørbetalt indhold, samt hvem der er annoncør. Det er Forbrugerombudsmanden,
der fører tilsyn med både markedsføringsloven og e-handelsloven. Både annoncører, bureauer og
medier kan drages til ansvar og idømmes bøde ved overtrædelse af reglerne.6 Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen fastslog i 2017, at stigningen i skjulte reklamer har fået tilsynet
til at opruste på området og afsætte ekstra ressourcer (Journalisten D 2017).
6

E-handelslovens § 9 er ikke strafsanktioneret, men det antages, at markedsføringslovens § 4 supplerer denne bestemmelse ved overtrædelse af loven om skjult reklame (Danske Medier 2016).
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2.3.2 De normative rammer for native advertising
De danske medier opererer under en række normative regler, som er fastsat i Pressenævnets vejledning om god presseskik. Her står blandt andet, at der bør opretholdes en klar skillelinje mellem
annoncering og redaktionelt indhold (Pressenævnet 2017 pkt. B.4). Men de teknologidrevne forandringer i journalistikken har sat de presseetiske regler under pres, og reglerne møder derfor kritik
for at være forældede (Andersen 2006: 37). For mens de presseetiske regler i højere grad kan håndtere den politiske integritet, er Pressenævnet dårligt vejledt, hvad angår den kommercielle integri-

tet (Andersen 2006: 38).
Mens de presseetiske regler og ideologien om objektiv journalistik langsomt underløbes af
markedskræfterne, stiger behovet for interne etiske regler for at øge troværdigheden7 (Andersen
2006: 39). Antallet af interne etiske retningslinjer er da også steget markant de seneste år, og i
2015 havde 65 % af de danske nyhedsmedier nedskrevne etiske retningslinjer (Kulturstyrelsen
2015: 1). Ekstra Bladet skriver ligeledes på sin egen hjemmeside, at mediet selv har en række retningslinjer, der fungerer som interne arbejdsredskaber (Ekstra Bladet A). Men de etiske retningslinjer er ikke offentligt tilgængelige på hjemmesiden, og trods flere henvendelser både personligt og
via mail har ingen på Ekstra Bladet kunnet svare på, hvor de kan ses. Heller ikke ansvarshavende
chefredaktør Poul Madsen har vendt tilbage på vores forespørgsel på de interne etiske retningslinjer.8

Mediernes stigende brug af native advertising og sponseret indhold har også fået foreningen Danske Medier til at udarbejde en vejledning for annoncørbetalt indhold i 2016.9 Vejledningen opstiller
et sæt retningslinjer til de medier, som tilbyder annoncørbetalt indhold, således at lovgivningen
overholdes.

7

Ifølge den årlige troværdighedsundersøgelse, der foretages af Epinion for Radius Kommunikation, er journalister
blandt de faggrupper, der tillægges lavest troværdighed blandt danskerne. Faggruppen har i alle de ni år, undersøgelsen
er blevet foretaget, ligget i den laveste ende af skalaen på niveau med bilforhandlere og politikere (Troværdighedsundersøgelsen 2017).
8
Blach-Ørsten et al. kortlagde i 2015 de interne retningslinjer for medier i hele Danmark, men heller ikke da ville Ekstra
Bladet udlevere mediets interne retningslinjer (Kulturstyrelsen 2015: 13).
9
Danske Mediers vejledning er endnu ikke blevet opdateret i henhold til den reviderede markedsføringslov anno 2017.
I en mail til os skriver seniorkonsulent ved Danske Medier, Christina Moshøj, at der ikke forventes radikale ændringer i
vejledningerne.
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Også i kommunikations- og PR-branchen er der fastsat en række etiske regler, som kommunikatører
opfordres til at følge. I brancheforeningen Public Relations Branchen udstedes bøder og eventuel
eksklusion fra foreningen ved brud på dens etiske regelsæt, der blandt andet lyder:

”PR-virksomhederne arbejder efter regler om ytringsfrihed, presseetiske regler, insiderlovgivning, børskontrakter, offentlighedsprincipper mv. (...) PR-virksomhederne må ikke forsætligt
vildlede om fakta eller de interesser, de repræsenterer og varetager” (Public Relations Branchen
2015).

Også bestyrelsen i DJ Kommunikation har sammen med Medie- og Kommunikationspolitisk Udvalg
vedtaget et sæt etiske retningslinjer for branchen den 20. februar 2016 (DJ Kommunikation 2016). I
de 11 etiske bud står der blandt andet, at en kommunikatør ikke må vildlede i forhold til fakta, og at
en kommunikatør skal optræde på en måde, som kommunikationsbranchen kan stå inde for.

2.4 Ekstra Bladets regler for sponseret indhold
Ekstra Bladet beskriver på sin hjemmeside, at native advertising ”er indhold med samme kvalitet og
værdi for brugerne som almindeligt redaktionelt indhold” (Ekstra Bladet E), og at det indgår i nyhedsflowet og skal leve op til de samme kvalitetsstandarder som mediets øvrige indhold, hvad angår værdi, stil og tone (Ekstra Bladet E, F).10

Det kan være svært ud fra Ekstra Bladets hjemmeside at afkode, hvilke normative regler der regulerer området for mediets native-artikler. Mediet beskriver, at det er Ekstra Bladets native-redaktion,
der står for idéudvikling, vinkling, billedvalg og tekst og forbeholder sig den fulde redigeringsret
over indholdet (Ekstra Bladet F). Desuden fremgår det ifølge Ekstra Bladet tydeligt, hvem der er
afsender af indholdet; både i form af journalistens byline samt i form af den betalende kunde, der
sponserer indholdet (Ekstra Bladet E). Det pointeres også på hjemmesiden, at det, man køber som

10

JP/Politikens Hus har for nylig indført et såkaldt kvalitetsløfte for at undgå annoncørernes frygt for, at de ”bliver placeret i uigennemsigtige annoncenetværk”, så der kan skelnes mellem native-indhold og utroværdige historier (Ekstra
Bladet G).
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kunde, ikke er en direkte reklame, men et emne, som Story Studios native-journalister producerer
native-indhold ud fra (Ekstra Bladet E).
Ekstra Bladet beskriver på sin hjemmeside, at native advertising bliver til i et samarbejde mellem
Ekstra Bladets native-afdeling og en annoncør, og frem til december 2017 har mediet markeret artiklerne med ’Sponseret af brand’ som vist nedenfor (fra 18/11-2017).

Fra december 2017 markeres artiklerne i stedet med ’Annoncørbetalt’, som vist herunder (fra
28/12-2017)

Ændringen er fortsat så ny, at den endnu ikke fremgår af Ekstra Bladets egne beskrivelser af sponseret indhold, og da deklarationen ‘Sponseret af brand’ ligeledes har været gældende under empiriindsamlingen, vil denne betegnelse blive benyttet i specialet.
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2.5 Den videnskabelige litteratur
I de foregående afsnit har vi haft fokus på, hvordan videnskaben og branchedebatten har defineret
native advertising. I det følgende vender vi blikket mod, hvad den akademiske litteratur har interesseret sig for – ud over definitionsspørgsmålet. Videnskaben har nemlig haft en bred tilgang til undersøgelsesfeltet ved blandt andet at undersøge, hvilke konsekvenser native advertising har for
medierne, borgerne og samfundet. I vores gennemgang af forskningen på området har vi identificeret fire forskellige niveauer, som, vi mener, den akademiske litteratur placerer sig på: samfundsniveauet, indholdsniveauet, læserniveauet og det redaktionelle niveau.
I det følgende vil vi skabe et kort overblik over de eksisterende studier, der placerer sig på disse
fire niveauer for at vise hidtidige fokuspunkter i forskningen. Gennemgangen af den eksisterende
akademiske litteratur vil også afsløre, hvilke aspekter forskningen endnu ikke har afdækket, og hvor
vi mener, vi kan bidrage med ny viden.

2.5.1 Samfundsniveauet
Et af de temaer, der med afstand optager flest forskere, befinder sig på det samfundsmæssige niveau. Mange forskere har analyseret og diskuteret, hvilke konsekvenser native advertising især kan
få for hele mediebranchens troværdighed, og hvad det kan få af vidtrækkende konsekvenser i et
demokratisk samfund. Selv de studier, som ikke har haft troværdighed og samfundsmæssige konsekvenser som egentligt genstandsfelt for forskningen, kan ikke undgå at berøre temaerne, fordi det
er her, det bliver tydeligt, hvem der er fortalere for native advertising, og hvem der er kritikere.

Howe og Teufel (2014) har konkluderet, at native advertising ikke har nogen negativ betydning for
et medies troværdighed, og selv unge mennesker, der har lettere ved at gennemskue reklamebudskabet, lader sig ikke påvirke (Howe & Teufel 2014: 87). Denne påstand er dog blevet anfægtet, og
flere forskere er kritiske over for den nye annonceform (fx Austin & Newman 2015, Piety 2016,
Svensson & Edström 2016).

Piety (2016) argumenterer for, at native advertising ender med at undergrave journalistikken og
dermed også virksomheders mulighed for at bruge journalistikkens troværdighed til at gøre rekla-

Side | 24

me. Problemet opstår, hvis vi pludselig lever i en verden, hvor alt er reklame, for så vil brugerne
blive skeptiske over for alt indhold. Dermed vil de reklamerende virksomheder ikke opnå troværdighed, og journalistikken vil miste den. Mister journalistikken sin troværdighed, kan virksomhederne ikke låne den til at viderebringe kommercielle budskaber, og dermed ender begge brancher som
tabere (Piety 2016: 106).

Svensson og Edström (2016) er meget på linje med Piety. De mener, at når muren mellem kommercielt og redaktionelt indhold nedbrydes, truer det i virkeligheden demokratiet. Journalistikken skal
være fri af både politiske og kommercielle hensyn for at kunne bevare sin meget vigtige funktion
som vagthund i et demokrati (Svensson & Edström 2016: 12), og den frihed forsvinder, hvis linjen
mellem kommercielt og redaktionelt indhold udviskes.

Schauster, Ferrucci og Neill satte sig i 2016 for at undersøge, om brugen af native advertising har
indflydelse på pressens såkaldte sociale ansvar, og hvorvidt der er etiske problemer ved brugen af
native advertising (Schauster et al. 2016: 1408). De foretog 56 kvalitative interview blandt både
journalister, reklamefolk og ansatte på PR-bureauer, heriblandt 30 journalister fra 30 forskellige
medier. Schauster et al. stillede spørgsmål, der alle drejede sig om etikken ved native advertising,
og de analyserede svarene ud fra Social Responsibility Theory (Siebert et al. 1956), hvis overordnede mål er at sikre, at journalistik ikke influeres af forretning eller politik, men i stedet kan forblive
autonom og agere vagthund (Schauster et al. 2016: 1420). Gennem respondenternes svar blev konklusionen, at native advertising overordnet er vildledende. Der er ingen gennemsigtighed, og læserne er ikke opmærksomme på, at indholdet er betalt, og dermed blandes reklamer med journalistisk
indhold. Derfor frygter især journalisterne, at deres i forvejen anfægtede troværdighed kun lider
yderligere skade ved brugen af native advertising (Schauster et al. 2016: 1413).

2.5.2 Indholdsniveauet
Flere forskere har gjort konkret native-indhold til genstandsfelt for forskningen og dermed lavet
indholdsanalyser. Conill (2016) lavede i januar 2015 kvalitative indholdsanalyser af native-artikler på
i alt 12 digitale nyhedssites i USA, Storbritannien, Spanien og Sverige for at undersøge, hvor meget
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og hvordan de traditionelle nyhedsmedier var begyndt at implementere native advertising på deres
websites, og desuden om der var forskel landene imellem, nu hvor landende benytter sig af forskellige mediemodeller.
Conill analyserer native-artiklerne ud fra i alt seks parametre med inspiration fra den amerikanske brancheorganisation International Advertising Bureau (IAB): form, funktion, integration, formål,
deklaration af artiklen og deklaration af forfatteren (Conill 2016: 908), og efter at have analyseret
29 artikler konkluderer han, at native advertising stadig er en nyt fænomen blandt de traditionelle
nyhedsmedier, men at der alligevel er spor, der peger i retningen af, at native advertising vil blive
mere udbredt. Derfor åbner han også op for, at den mur, der altid har stået mellem mediernes redaktionelle afdeling og kommercielle afdeling, ”the separation of church and state” (Conill 2016:
904), måske nærmer sig et fald.

2.5.3 Læserniveauet
Også brugerne, oftest læserne, har været under lup. Det er især, hvordan de afkoder og opfatter
native advertising, der har været i forskernes interesse. Her agerer Wojdynski (2015, 2016) foregangsmand, idet han af flere omgange har undersøgt, hvordan læserne opfatter native-artikler, og
ikke mindst om læserne kan afkode via deklarationerne, at der er tale om sponseret indhold
(Wojdynski 2016, Wojdynski & Evans 2015).
Han konkluderer, at brugernes evne til at gennemskue, hvorvidt der er tale om sponseret indhold, afhænger meget af, hvordan der præcist er deklareret i forhold til tekst, logo, placering osv.
(Wojdynski & Evans 2015: 5). Hvad han dog selv finder endnu mere interessant, er det faktum, at
læserne generelt ikke bemærker, om indhold er sponseret eller ej, også selv om der er en klar deklaration på artiklen (Wojdynski, 2016: 1487, Wojdynski & Evans 2015: 5).

Carlson (2014) har analyseret reaktionerne på den tidligere omtalte native-artikel sponseret af
Church of Scientology i The Atlantic for at undersøge, hvilke af artiklens elementer kritikerne reagerede så kraftigt på, og derudover hvordan det influerede den generelle opfattelse af native advertising (Carlson 2014: 853).

Side | 26

Andre forskere tager udgangspunkt i læserne for at komme nærmere en forståelse af, hvordan native-artikler har betydning for medier og brands’ troværdighed (Wu et al. 2016, Sweetser et al.
2016).
Wu, Huang, Li, Bortree, Yang, Xiao og Wang (2016) har undersøgt, om det får indflydelse på mediets
og brandets troværdighed, hvis læserne ved, at artiklen er sponseret. Wu et al. gjorde gennem den
psykologiske metode priming en flok læsere opmærksomme på, hvad native advertising var, og det
fik læserne til nemmere at genkende en native-artikel, og desuden blev de mere kritiske over for
artiklens budskab (Wu et al. 2016: 1503).

2.5.4 Det redaktionelle niveau
Endelig har det redaktionelle niveau hos enkelte forskere været i centrum. Stiernstedt (2016) forsøger at gøre op med forestillingen hos blandt andre Matteo & Zotto (2015) om, at det er let at implementere native advertising hos medierne. Han kigger på, hvilke barrierer der findes på produktionssiden, som gør det vanskeligt at inkorporere native advertising, så det bliver en naturlig del af
det journalistiske indhold. Han tager udgangspunkt i det svenske marked og konkluderer, at der
findes en økonomisk barriere, en ideologisk/organisatorisk barriere samt en juridisk barriere (Stiernstedt 2016: 122).
Den økonomiske barriere opstår, hvis native-indholdet forringer mediets kvalitet, og man derfor
mister betalende brugere (Stiernstedt 2016: 123). Den ideologiske/organisatoriske barriere består
af den mur, der skiller den redaktionelle og kommercielle afdeling på et medie. Muren er oftest
både fysisk, strukturel, mental, kulturel og ideologisk og har i den journalistiske verden haft særlig
betydning: “This boundary (...) has long been an integral part of the professional identity of journalists” (Stiernstedt 2016: 124). Endelig består den juridiske barriere i de regler, der er nedfældet i fx
markedsføringsloven, der foreskriver, at al reklame skal fremstå som værende reklame samt oplyse,
hvem der står bag markedsføringen (Stiernstedt 2016: 126).

Svensson (2016) har lagt sit fokus på den juridiske opdeling mellem redaktionelt og kommercielt
indhold og konkluderer, at opdelingen fortsat er en prioritering blandt diverse lovgivende instanser,
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men at det også er en opgave, der bliver mere og mere vigtig, fordi nye markedsføringsformer som
fx native advertising opstår (Svensson 2016: 116).
2.5.5 Vores bidrag
Vi har i det foregående forsøgt at kortlægge, hvad videnskaben hidtil har haft fokus på i forbindelse
med native advertising. Vi kan se, at der er lavet udførlige analyser af konkrete native-produkter,
der er undersøgt, hvordan brugerne opfatter native-produkter, og der er taget adskillige diskussioner af, hvordan native advertising influerer mediernes troværdighed. Alle disse felter er udforsket
både teoretisk og empirisk.
På det redaktionelle niveau ser vi dog mulighed for at bidrage med nye undersøgelser. Vi kan se
i litteraturen, at der spekuleres meget i opdelingen mellem den kommercielle og redaktionelle afdeling, men ingen har reelt kigget ind i et mediehus for at se, hvordan forholdet mellem de to afdelinger er. Schauster et al. har interviewet et væld af journalister, men udelukkende for at fremlægge
de etiske problemer. I stedet søger vi at forstå, hvordan native advertising bliver til i praksis. Hvordan samarbejder ansatte med henholdsvis redaktionel og kommerciel baggrund? Hvor stor indflydelse har kunden? Hvem er beslutningstagerne? Og hvem har reelt magten?

Helt generelt mangler der empiriske undersøgelser af de redaktionelle forhold. Det gælder ikke kun
i Danmark, men faktisk overalt, hvor native advertising vinder frem. Tidligere studier opfordrer sågar til, at næste skridt i forskningen bør være at undersøge, hvordan der arbejdes med native advertising i en konkret praksis (Carlson 2014: 862).

Derfor ønsker vi at bidrage til forskningen ved at lave et empirisk observationsstudie af de redaktionelle forhold. Vi vil med helt ind i maskinrummet, hvor native advertising bliver udført på daglig
basis. Vi vil undersøge, hvordan Ekstra Bladet definerer og arbejder med fænomenet native advertising for derigennem at bidrage med ny – og ikke mindst dansk – indsigt i et område, der kan gå
hen at blive fremtidens primære indtægtskilde for de danske medier (Matteo & Zotto 2015, Barland
2016).
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”Held ig vis er livet jo ikke kun alvorlig e problemer, og at
man skal kont rollere magten. Livet er også sp ort og underholdning , så det er også en del af jou rnalistikken”.
- Po ul Madsen, ansvarshavende chefred aktør, Ekst ra
Bladet
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3. Hvad er journalistik?
Dette kapitel har til formål at gennemgå en række teorier knyttet til journalistikkens funktion i det
demokratiske samfund og teoretiske begreber knyttet til journalistisk praksis. Med det afsæt ønsker
vi at beskrive, hvordan journalistik kan defineres. Således vil kapitlet kort opridse den danske pressehistorie for at skitsere den udvikling, som den danske journalistik har gennemgået. Derefter følger
en kortlægning af den stigende kommercialisering af journalistikken, inden vi afsluttende beskriver
journalistens rolle, og hvordan den har udviklet sig i takt med mediernes udvikling.

3.1 Fra litterær elite til folket
Den danske pressehistorie fortælles ofte i tre overordnede perioder, der dog ikke kan adskilles
skarpt (Schultz 2007a: 6). Ifølge Andersen et al. kan de dog inddeles således: aviserne før 1870, partipressen fra 1870-1920 og omnibusavisen fra 1920-1977 (Andersen et al. 1977).
Et velkendt nedslag i den første periode er et af pressehistoriens pejlemærker: grundlæggelsen
af avisen ”Fædrelandet” i 1834 (Thorsen 1947: 15-16). ”Fædrelandet” var en del af den liberale
meningspresse, som var én af to slags aviser i denne periode. Nyheds- og avertissementsaviser udgør den anden halvdel. Avisens opgave var ikke at bistå med nyheder eller underholdning, men derimod at publicere meninger (Andersen et al. 1977: 53). Derfor er perioden også blevet betegnet

meningspressen, da den meningstilkendegivende artikel var avisens hovedgenre (Andersen et al.
1977: 53). Det var dog de dannedes holdninger, der blev publiceret, og avisen var dermed for de få:
de nationalliberale og den litterære elite (Thorsen 1947: 26).

Almuens stigende utilfredshed med det ulige forhold satte en ny æra i gang, og perioden fra omtrent 1870 til 1920 er kendt som partipressen (Andersen et al. 1977: 53-54). Bøndernes oprør mod
eliten resulterede i en Venstrepresse som opposition til de liberale embedsmænds meningspresse
(Thorsen 1947: 41). Det blev startskuddet til partipressen, hvor aviser med partipolitiske forhold
brød frem landet over. Den dominerende journalistiske genre var den ikke-objektive referatjourna-

Side | 30

listik, altså referater af andres meninger (Andersen et al. 1977: 55). Højdepunktet for partipressens
udbredelse i Danmark manifesteres i årene omkring 1914, hvor et firebladssystem præger det danske samfund. Det skyldes, at der som udgangspunkt i enhver større provinsby fandtes fire aviser,
der repræsenterede de fire største politiske partier: Venstre, Socialdemokratiet, Konservative og
Radikale (Andersen et al. 1977: 59, Thorsen 1947: 67-70).

Partipressen overså dog behovet for underholdning til læseren, hvilket skabte smudspressen og

ugemagasinerne i 1920 (Andersen et al. 1977: 59-60). Populariteten var overvældende, og den stigende efterspørgsel efter underholdning krævede forandringer i partipressen. Omnibuspressen
betegner den sidste periode fra 1920-1970 og kendetegnes som en ”avis for alle”.11 Læsernes behov havde ændret sig, og avisen blev dermed en alsidig avis med en bred stofudvælgelse, der ikke
blot bragte politiske nyheder, men også livstilsstof, mode og sport (Andersen et al. 1977: 63). Journalistikken skulle nu formidle til et bredere publikum, hvilket ændrede den journalistiske stil til det,
som Thorsen har kaldt den nye stil (Jørgensen 2007: 10).
Med den nye stil blev nyheden journalistikkens fundamanet. Der skulle skrives enkelt, kortfattet
og præcist (Jørgensen 2007: 18), hvilket senere blev betegnet at følge nyhedstrekanten.12 Etableringen af den nyhedsmeddelende stil blev et led i den professionalisering, som journalistikken oplevede i mellemkrigstiden, og hvor nyhedsjournalistikken blev normdannende (Jørgensen 2007: 13).
Men nyhedsgenren var ikke blot en måde at skrive på. Overgangen fra partipresse til omnibuspresse vidner ligeledes om overgangen fra partijournalistik til objektiv journalistik, hvor der genremæssigt kommer fokus på en adskillelse mellem subjektive kommentarer og objektive nyheder.
Nyheden går dermed fra at være implicit til eksplicit politisk (Pedersen & Horst 2000: 150-151).
Journalistens rolle skifter således fra at være en formidler af meninger til at være en uafhængig
person, der objektivt viderebringer det, som er vigtigt for almenheden og samfundet (Schultz
2007a: 10). Nyhedsgenren bliver dermed ikke blot en håndsværkmæssig norm, men ligeledes en

11

Der er tale om en ganske langsom overgang fra partipresse til omnibuspresse, der var præget af et opbrud i det danske samfund inden for staten, erhvervene, organisationerne og de politiske partier. Der er derfor overlap mellem partipresse og omnibuspresse særligt i perioden mellem 1866-1970 (Andersen et al. 1977: 61-63).
12
Nyhedstrekanten blev første gang introduceret af E.L. Schuman, og den udgør nyhedens moderne fremstillingsmåde.
Den hviler på principperne om, at nyheden struktureres sådan, at det vigtige kommer først og detaljerne senere (Andersen 2007: 122).
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arbejds- og tænkemåde; et nyhedsparadigme med objektiv journalistik som ideal13 (Andersen 2007:
118).

3.2 En definition af journalistik
I videnskaben er journalistik først og fremmest blevet beskrevet som en profession (Zelizer 2005,
Pihl-Thingvad 2014, Deuze 2005). Professionen er bundet op på en uskreven kontrakt mellem demokrati og journalistik, så borgerne kan deltage i de demokratiske processer14 (Strömbäck 2005).
Journalister henter således deres professionelle legitimitet ved at tjene den demokratiske offentlighed (Deuze 2005), og journalisternes forpligtelse tager afsæt i en dominerende ideologi, som den
journalistiske praksis hviler på (Deuze 2005: 445). Ideologien skal her forstås som en samling af
værdier: public service, objektivitet, autonomi, aktualitet og etik (Deuze 2005: 447), der går på
tværs af demokratimodeller (Zelizer 2005: 73-74).
Dermed kan journalistik også forstås som en institution, da mediernes output er påfaldende ens
på trods af forskelle i demokratimodeller og medier (Zelizer 2005: 73, Andersen 2007: 125). Journalistik kan ud fra ovenstående beskrives som en proces, der tager udgangspunkt i idealet om uafhængighed, public service og distance. Men journalistik beskrives ligeledes som et resultat af den
proces, hvor teksten betragtes som et resultat af produktion. Teksterne er karakteriseret ved at
have et fælles genremæssigt præg15 (Zelizer 2005: 74-75).

Videnskabens definition af journalistik stemmer overnes med branchedebattens eget syn på sit fag.
Ifølge Journalistforbundet er journalistik en blanding af ideologien og den journalistiske praksis:
”Journalistik er i sin essens – uanset målgruppen – at indsamle, kritisk vurdere og forståeligt formidle så objektiv information som muligt” (Journalisten G 2017). Forbundet lægger vægt på, at den
væsentligste opgave er ”at holde øje med, om magthavere og ansvarlige på alle områder overholder lovgivning, gældende regler og deres egne normer” (Journalisten G 2017).

13

Objektivitetsparadigmet har mødt kritik gennem årene. Se blandt andre Harcup & O´Neill 2001, der hævder, at journalister ikke rapporterer nyheder, men at de konstruerer nyheder.
14
Forholdet mellem journalistik og demokrati afhænger i høj grad af, hvilken demokratiform der er tale om. Man kan
som udgangspunkt tale om fire forskellige demokratimodeller, hvor journalistikken bidrager med forskellige demokratiske forpligtelser. For en uddybning se Albæk et al. 2015, Strömbäck 2005.
15
For en gennemgang af journalisters egen definition af journalistik se Zelizer 2005.
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Journalistik kan dermed defineres som et nyhedsparadigme, som består at fire hovedelementer: en
bestemt tekststruktur (nyhedstrekanten) understøttet af en bestemt arbejdsmetode (værktøjskassen), der kombineres med idealet om objektiv journalistik,16 som er målrettet en læser, som er en
moderne, oplyst samfundsborger (Andersen 2007: 118). Med afsæt i nyheds- eller objektivitetsparadigmet kan journalistik beskrives både som en proces samt et resultat af selvsamme proces.

3.3 Kommercialiseringens indtog i journalistikken
I takt med medieudviklingen har journalistikken flyttet sig, således at der i dag produceres en lang
række journalistiske produkter, der blot har til formål at oplyse modtageren om, hvordan tingene
hænger sammen17 (Schmidt 2011: 21).

Siden 1970’erne har vi set en udvikling, der kan betegnes segmentpressen, og som er præget af en
markedsorienteret logik, hvor en avis nærmere er for nogle frem for alle (Willig 2010). Det er sket i
takt med, at medierne i 1990’erne begyndte at rykke på internettet, hvilket har været med til at
ændre den journalistiske praksis (Hartley 2012). Mens læserne under omnibuspressen blev konstrueret som borgere, bliver de nu under segmentpressen i højere grad konstrueret som forbrugere
(Willig 2010: 104-106).
Omdrejningspunktet for læseren bliver under segmentpressen demografi, forbrugsvarer og
livsstil, mens læsernes politiske orientering, kulturelle behov eller sociale interesser glider i baggrunden (Willig 2010: 108-109). Forbruger- og livstilsjournalistik er nye stofområder, der samlet set
kan betegnes servicejournalistikken (Hjarvard 1995: kap. 6). Servicejournalistikken er vokset ud af
den stigende tabloidisering, der dækker over den proces, hvor andelen af politiske og økonomiske
anliggender reduceres i medierne, og hvor individuel erfaring er blevet det vigtigste vidnesbyrd i

16

Begrebet fairness har også de senere år fået et solidt indtag i den journalistiske praksis, om end begrebet er lige så
diffust som objektivitet (Jønch-Clausen & Lyngbye 2007). Alt andet lige står de to begreber i dag som journalistikkens
vigtigste redskab i den værdifrie journalistik (Schmidt 2011: 56-57).
17
Ifølge Peter Bro har den danske presse undergået en række udviklingstræk, der har synliggjort nye normative grænseflader, som tidligere pressemodeller ikke har taget højde for. Han identificerer derfor fire nye journalistroller i et såkaldt
aktionskompas, der trækker tråde mellem den aktive og passive nyhedsformidling samt det deliberative og repræsentative fokus (Bro 2006).
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nyhedsformidlingen18 (Hjarvard 1999: 181). Formålet med denne type journalistik er at hjælpe det
moderne menneske i sit forbrug, sin karriere og sin personlige udvikling.

I takt med det stigende forbrugerfokus får læserne en nøglerolle i beslutningen af, hvilke begivenheder der bliver til nyheder, og hvordan nyhederne dækkes (Tien Vu 2014). Læserne får dermed en
rolle som gatekeeper (Shoemaker & Reese 1996). Begrebet blev oprindeligt introduceret af White
(1950), der fandt, at nyheder blev udvalgt subjektivt på et individuelt niveau. Senere har blandt andre Shoemaker & Reese (2014) argumenteret for, at der er tale om gatekeepere på forskellige niveauer. Der kan ligeledes opstå en gatekeeping-kultur på det organisatoriske niveau, hvor flere
medarbejdere indgår i selektionsprocessen af, hvorvidt der er tale om en nyhed eller ej.

Selvom de traditionelle medier altid har haft økonomiske mål, er kravet om profit steget markant
(Hallin & Mancini 2004: 290). Udviklingen kan ifølge Blach-Ørsten beskrives som et tiltagende kon-

kurrenceregime, der er med til at udfordre den uafhængige journalistik (Blach-Ørsten 2014). Stigende produktionskrav, jagten på eksklusive historier (Willig 2011) og den stigende konkurrence
medierne imellem gør journalisterne afhængige af deres kilder, hvilket får den konsekvens, at kilder
og journalister i stigende grad samarbejder om nyhederne (Blach-Ørsten 2014: 149). Ikke alene
udfordrer det den journalistiske uafhængighed, men det skaber også en stigende mistillid til journalistikken som profession (Blach-Ørsten 2014: 170).

3.4 Journalistens rolle
Journalistens neutrale rolle synes altså at være under pres, hvilket udfordrer nyhedsparadigmet og
dets iboende ideologi om objektivitet og uafhængighed (Andersen 2007: 131). Rollen som såkaldt

vagthund, der har til opgave at vogte over demokratiet, har overlevet og fremstår fortsat som et
journalistisk ideal (Albæk et al. 2015: 37), men alligevel føler mange journalister i praksis, at de traditionelle idealer er langt væk i det daglige arbejde, og at journalistens rolle er blevet mere broget
og ikke længere alene er defineret ved forpligtelsen til at afsløre magthaverne (Schmidt 2011: 21).

18

Tabloidisering dækker over stof som: “Kriminalstof, sport, massekulturen, underholdnings- og sladderstoffet samt
stof om livet rundt om i Danmark” (Hjarvard 1999: 179).
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De professionelle idealer har ellers traditionelt set været afgørende for den journalistiske profession og den enkelte journalists engagement i det daglige arbejde (Pihl-Thingvad 2014: 13). Idealerne
betyder også, at der historisk har været knyttet en række sociale forestillinger til journalistens rolle,
som fortsat eksisterer i dag (Deuze 2005, Pihl-Thingvad 2014).

Med nyhedsparadigmet som forbillede vægter både Journalistforbundet og videnskaben journalistens rolle højt i forhold til at afsløre magthavere og agere vagthund, og qua den vigtige rolle i samfundet er journalistarbejdet ofte blevet beskrevet som et kald for journalisterne (Albæk et al. 2015).
Derfor er selvledelse i arbejdet også anset som et grundelement i den journalistiske produktionsproces (Albæk et al. 2015: 112).

Men i takt med at journalistikken har udviklet sig, ændrer de journalistiske roller sig også. For den
journalistiske ekspertise spreder sig, og det er ikke længere kun journalister, der kan fortælle den
gode historie ved hjælp af journalistiske greb (Anderson 2008: 248, Wedel 2016). Digitaliseringen
og ny teknologi gør, at alle virksomheder i dag kan operere som mediehuse (Barland 2016: 14), og
store virksomheder og reklamebureauer går i mange tilfælde helt udenom de traditionelle medier
og producerer selv indhold, som de deler på de sociale medier (Matteo & Zotto 2015: 171). Da
journalisternes ret til at være de eneste med journalistisk ekspertise er under angreb, har journalisterne indledt en kamp for at ”(...) establish a jurisdiction over journalistic expertise, all the while
attempting to control the cultural discourse that both defines them in relation to others and defines
the very nature of their expertise” (Anderson 2008: 259). Journalister kæmper altså om lov til fortsat at have en vis autoritet over for andre med samme færdigheder.

Men journalister kæmper også med hinanden indbyrdes; hovedsageligt en kamp om status. Journalistik kan som udgangspunkt betragtes som et hierarkisk felt med to poler: den intellektuelle og den
kommercielle, hvortil åndsarbejdet befinder sig tæt på den intellektuelle pol, mens lønarbejdet befinder sig tæt på den kommercielle pol (Willig 2011: 109). Imens den journalistik, som tager afsæt i
nyhedsparadigmet, bevæger sig mod den intellektuelle pol med dertilhørende højstatus, giver det
omvendt lavstatus at arbejde med områder nær den kommercielle pol (Willig 2011: 109).
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Willigs beskrivelse af status i det journalistiske felt stemmer fint overens med Wadbrings (2013)
undersøgelse af svenske journalister. Hun finder, at svenske journalister er skeptiske over for den
stigende kommercialisering. Det kan skyldes, at journalistiske og kommercielle aktører har to forskellige kommunikationslogikker (Salter 2005). Mens journalister anvender en publicistisk logik og
ønsker at være uafhængige, har kommercielle aktører en strategisk logik, som ønsker at kommunikere egne interesser til modtageren (Salter 2005: 99-101). Wadbring forklarer dog, at denne skepsis
reduceres, når journalisterne selv begynder at arbejde med kommercielt indhold (Wadbring 2013:
100).

Journalister er altså begyndt at orientere sig mod konkurrenceaspekter i arbejdet, hvorfor de erstatter den journalistiske kaldsorientering med en mere lønmodtageragtig tilgang til arbejdet (Albæk et al. 2015: 125), også selvom det betyder en lavere status i journalistfeltet.
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”Jeg tror på man ge måd er, vi t ræd er vores børn esko
endnu, men samtidig har jeg og så fornemmelsen af, at
vi har fun det et format, som er godt. Alt så, jeg har p å
fornemmelsen, at det kan nog et”
- Morten Blichmann , kreativ ch ef, Story Stud io

Side | 37

4. Metode
Dette kapitel har til formål først at introducere vores metodologiske overvejelser, inden vi gennemgår de tre metoder, vi har anvendt i nærværende undersøgelse. Først introducerer vi casestudiet
som metode samt vores valg af case, dernæst observationsstudiet som metode samt en beskrivelse
af, hvordan vi er gået til værks i feltet, og endelig vender vi blikket mod vores kvalitative interview.
Afsnittet vil desuden kortlægge de etiske overvejelser, vi har gjort os i empirisamlingen, inden vi
slutteligt illustrerer, hvordan vi er kommet frem til vores endelige analytiske temaer, som vil danne
rammen for analysen.

4.1 Metodologiske refleksioner
Nærværende undersøgelse skriver sig ind i den fortolkende samfundsvidenskabelige praksis med
afsæt i feltobservation og kvalitative interview. I vores valg af forskningsdesign har vi taget afstand
fra en teoretisk eller metodisk ensporethed, men har nærmere set denne undersøgelse som en
vekselvirkning mellem de to. Den metodiske fremgangsmåde kan bedst karakteriseres som en pro-

cessuel metode, der ofte kendetegnes ved en hermeneutisk proces (Østbye et al. 1997: 89) eller
hermeneutisk cirkel (Højberg 2013: 302). Vores overordnede forståelse og erkendelsesproces er
udviklet gennem en vekselvirkning mellem forskningsfeltet og os selv som forskere. Med rødder i
hermeneutikken betegner Gadamer processen som en horisontsammensmeltning, hvor forskningsprocessen hele tiden er en vekslen mellem analytiske begreber, forståelser og empiriske observationer (Højberg 2013: 303). De tre indledende kapitler skal dermed ses som en del af den forståelseshorisont, vi har mødt feltet med. Vores formål har været at forstå den mening, som aktørerne i
feltet selv tillægger fænomenet native advertising, eller hvordan de i hvert fald selv erfarer det (Kristiansen & Krogstrup 2015: 17).
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Vi har i dette speciale valgt at arbejde med tre forskellige metoder: casestudiet, observationsstudiet
samt det kvalitative interview. Vi vil i det følgende præsentere de tre metoder, samt hvordan vi har
valgt at arbejde med dem.

4.2 Casestudiet
Casestudiet beskrives blandt andet som en metode, der undersøger et fænomen, der ikke er let at
definere (Yin 2014: 16):

“An empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon (the “case”), in depth and
within its real-world context – especially when the boundaries between phenomenon and context may not be clearly evident” (Yin 2014: 16).

Casestudiet har derfor været et nærliggende valg af metode, da specialets problemformulering
med et åbent spørgsmål søger at opnå en større forståelse af fænomenet native advertising. Der
arbejdes dermed ikke med veludviklede hypoteser, men nærmere med en eksplorativ intention om
at gå i dybden med fænomenet.

Selvom casestudiet ikke forudsætter et bestemt videnskabsteoretisk standpunkt, kan metoden ifølge Yin være særdeles brugbar med et relativistisk ståsted, da metoden anerkender “multiple realities having multiple meanings, with findings that are observer dependent” (Yin 2014: 17). Vores valg
af casestudie som metode understøtter dermed vores fortolkende tilgang til undersøgelsen, hvor vi
vil forsøge at forstå den verden, som aktørerne på Ekstra Bladet er en del af, og især hvordan de
selv oplever den verden (Kristiansen & Krogstrup 2015: 15).

4.2.1 Præsentation af case
Ekstra Bladets digitale platform eb.dk har 2,2 millioner unikke brugere om måneden (NAI’s konference 2017) og er dermed det største kommercielle nyhedssite i Danmark målt på antal besøgende
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dagligt (Media Watch 2015). Ekstra Bladet, der har eksisteret siden år 1904, er en del af koncernen
JP/Politikens Hus og har hovedsæde i København, men også redaktion i Århus.
Ekstra Bladet har omkring 300 fuldtidsansatte, hvor to tredjedele er journalister, mens den sidste tredjedel har kommerciel baggrund (Ekstra Bladet C). Organisatorisk er Ekstra Bladet delt i to
afdelinger: en kommerciel og redaktionel, og mediet definerer selv de to afdelinger således:

”Vores kommercielle afdeling består af annoncesalg, bladsalg, analyse og udvikling. Den kommercielle afdeling sørger for at udvikle de kommercielle aspekter af vores forretning og sikre
indtægter fra blad-, abonnement- og annoncesalg.

Vores redaktion består af forskellige fagredaktioner, som hver især har ansvaret for forskellige
stofområder og medier. Redaktionen er ansvarlig for udviklingen af vores redaktionelle indholdsproduktion” (Ekstra Bladet C).

I marts 2016 valgte Ekstra Bladet at etablere Story Studio som en del af den kommercielle afdeling.
Story Studio er Ekstra Bladet Salgs kreative team og fungerer som in-house bureau, der rådgiver og
udvikler kampagner i samarbejde med annoncører og bureauer (Ekstra Bladet D). Helt konkret er
det her, der produceres advertorials og native-indhold. Fysisk ligger den kommercielle afdeling på
femte sal i JP/Politikens Hus, mens redaktionen ligger på tredje sal.

Organisationsdiagrammet herunder giver det fulde overblik over organisationen hos Ekstra Bladet
og tydeliggør ligeledes, hvor Story Studio placerer sig i organisationen.
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Story Studio, der står til ansvar over for den kommercielle direktør i forhold til regnskabet og den
ansvarshavende chefredaktør i forhold til det redaktionelle indhold, producerer native advertising
både i artikel- og videoformat.

4.2.2 Valg af case
Vi har valgt Ekstra Bladets native-redaktion Story Studio som case af to grunde. For det første er
eb.dk det største nyhedssite i Danmark målt på antal besøgende dagligt (Media Watch 2015), og da
native advertising hovedsageligt findes online (Stiernstedt 2016: 121), er det interessant at se,
hvordan det medie i Danmark, der når ud til flest brugere online, arbejder med begrebet.

Desuden blev det tydelig for os gennem vores indledende research, at Ekstra Bladet er et af de medier i Danmark, der producerer mest native-indhold og samtidig har flest ansatte dedikeret til salg,
idéudvikling og produktion af native advertising. Det bekræfter en rundringning, vi har foretaget til
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Berlingske, Politiken, Jyllands-Posten og Børsen.19 Mens Berlingske og til dels Politiken begge satser
stort på native advertising, erklærer begge medier, at de i høj grad trækker på freelancere uden for
huset til produktion af indholdet. Da nærværende undersøgelse har til hensigt at forstå, hvordan
native advertising produceres i praksis, er det hensigtsmæssigt at foretage et kvalitativt studie på en
redaktion, hvor processen og produktionen er samlet. Derfor mener vi, at det er på Ekstra Bladets
Story Studio, at vi kan få det største indblik i arbejdet med native advertising.

Story Studio har i denne empiriske undersøgelse fungeret som en single-case med en karakter, der
kan betegnes som revelatory, altså afslørende (Yin 2014: 52). Vi har som forskere fået unik adgang
til en native-redaktion og samtidig fået tilladelse til at deltage i hele produktionen, der indebærer
både idégenerering, kundemøder samt diverse beslutningsfora. Vi har dermed fået mulighed for at
udfolde et fremherskende fænomen og afdække nuancer og perspektiver, der på nuværende tidspunkt endnu ikke er tilgængelige i dansk forskning. Af samme årsag fungerer også casestudiets deskriptive information som et “afslørende” bidrag (Yin 2014: 52-53).

4.2.3 Generalisering og validitet
Casestudiet som metode møder ofte kritik for at drage konklusioner, der blot bekræfter forskerens
forudfattede meninger (Flyvbjerg 2012: 479, Yin 2014: 46). For at styrke undersøgelsens validitet
har vi gjort brug af datatriangulering (Yin 2014: 120), og denne form for multiple sources of eviden-

ce er ifølge Yin altafgørende for at styrke casestudiets resultater (Yin 2014: 118-119). Nærværende
speciale trækker derfor både på observationsstudier, kvalitative interview samt eksisterende litteratur, der ligeledes har afdækket fænomenet. Ved at anvende flere metoder til at belyse en problemstilling kan metoderne hver især kompensere for hinandens svagheder (Yin 2014: 47, Østbye et al.
1997: 101).

At man ikke kan generalisere ud fra enkelttilfælde betragtes ofte som et fældende bevis mod casestudiet som metode (Flyvbjerg 2012: 469, Yin 2014: 20). Ifølge Yin kan casestudiets resultater ikke
19

Vi har foretaget en kort telefonisk rundspørge til de nævnte medier for at opnå et øjebliksbillede af, hvor meget og
hvordan der arbejdes med native advertising i dansk dagspresse. Vi har også kontaktet BT for at få en beskrivelse af
deres arbejde med native advertising, men trods flere henvendelser er de ikke vendt tilbage.
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betragtes som direkte generaliserbare over for befolkninger eller universer, men nærmere ud fra
teoretiske antagelser, hvorved analytiske generaliseringer opstår (Yin 2014: 21). Formålet med undersøgelsen bliver at gå bag om den specifikke case for at afdække en række generaliserbare dynamikker, som kan udbygge og nuancere eksisterende teoretiske antagelser (Yin 2014: 40-41). Vores resultater kan dermed kaste empirisk lys på en række teoretiske koncepter og principper, der
allerede nu omkranser native advertising (Yin 2014: 40). Vores casestudie kan fx nuancere Stiernstedts teorier om barrierer på produktionssiden, ligesom den kan supplere Schauster et al.’s kvalitative studie af etiske udfordringer ved native advertising.

4.3 Observationsstudiet
Med rødder i antropologien er observationsstudiet som metode en tilgang til generering af data,
hvor observationen foregår blandt mennesker i deres egne omgivelser (Kristiansen & Krogstrup
2015: 10). Der findes et utal af forskellige observationsmetoder, hvorfor forskeren gør metoden til
sin egen (Kristiansen & Krogstrup 2015: 44). Af samme årsag giver det ikke mening at beskrive observationsstudiet adskilt fra forskeres genstandsfelt og selve forskningsprocessen, da metoden i høj
grad inddrager forskerens egne erfaringer i feltet (Kristiansen & Krogstrup 2015: 18). Vi vil derfor i
de næste afsnit beskrive vores vej gennem feltarbejdet, mens vi trækker på metodens egenskaber
og kritikpunkter og løbende reflekterer herom.

4.3.1 Tilgang til feltet
Observationsstudierne blev foretaget en tilfældig arbejdsuge i oktober 2017. Nærmere bestemt fra
mandag den 9. oktober til fredag den 13. oktober, altså uge 41. Vi ankom en uge på året, hvor vi lod
os forstå, at der var mere travlt end sædvanligt. Vores observationsstudier bar præg af ustrukture-

ret observation i naturlige omgivelser, hvilket vil sige, at vi trådte ind i feltet på dets egne præmisser, hvor vi var indstillet på uforudsete hændelser (Kristiansen & Krogstrup 2015: 46). Kombinationen gav os mulighed for at skifte mellem total og partiel deltagelse, når vi fandt det relevant at være en aktiv del af feltet (Kristiansen & Krogstrup 2015: 54).
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Da Ekstra Bladet er en lukket arbejdsplads, kræves der formel adgang til feltet (Østbye et al. 1997:
91). I vores indledende research var vi blevet opmærksomme på, at Ekstra Bladet er et af de medier, der arbejder systematisk med native advertising, og i samme forløb opdagede vi, at JP/Politikens
Hus i juni 2017 afholdt en konference om selvsamme emne. Vi valgte at deltage, og ved konferencen henvendte vi os uformelt til Ekstra Bladets oplægsholder Thomas Stokholm, kreativ direktør i
Story Studio, som dermed blev vores formelle gatekeeper til feltet (Kristiansen & Krogstrup 2015:
133). Inden observationsugen havde vi et kort uformelt møde med Thomas Stokholm, hvor vi drøftede rammerne for samarbejdet.

4.3.2 Beskrivelse af feltet
Ekstra Bladet Salg er beliggende på femte sal i JP/Politikens Hus på Rådhuspladsen, og det er en stor
del af denne afdeling, der har været genstand for vores observationsstudier. Ekstra Bladet Salg er
inddelt i yderligere teams og afdelinger, og rent fysisk er Ekstra Bladet Salg delt i to. Den ene halvdel
består af Story Studio. Her sidder de to journalister, der producerer native-indhold, en produktionschef, den kreative direktør, der er daglig leder af Story Studio, samt kvindesitet Shero.dk, der også
producerer native-indhold.20 Det er altså medarbejdere med redaktionelle funktioner, der sidder i
Story Studio, og derfor vil der i analysen blive refereret til Story Studio som den redaktionelle afdeling.
Desuden sidder der sammen med Story Studio en mindre tv-redaktion, der frem til januar 2018
arbejder på en programserie til Kanal 5. Tv-produktionen har ikke været egentlig genstand for vores
observation, da de ikke arbejder med native advertising, men da de fysisk har været en del af det
rum, vi har observeret, er de alligevel blevet en del af feltet.

Den anden halvdel består hovedsageligt af de i alt 13 sælgere, der afsætter annoncer, advertorials
og native-indhold, og sælgerne vil i analysen omtales som dem, der udgør den kommercielle afdeling. Der er en fysisk væg mellem de to afdelinger, hvilket er illustreret af billederne herunder samt i
figuren i afsnit 4.3.3.

20

Shero.dk producerer også indhold, der ikke er sponseret, og da sitet figurerer på sin egen URL og dermed ikke er en
integreret del af eb.dk, er Shero.dk ikke medtaget i analysen.
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Story Studio
(Redaktionel afdeling)

Salgsteams
(Kommerciel afdeling)

Vi vil kort dvæle ved denne skelnen mellem den redaktionelle og kommercielle afdeling, da vi i løbet
af vores empiriindsamling har fundet, at der er behov for en begrebsafklaring til videre brug i analysen. Ekstra Bladet selv betegner på sin hjemmeside den redaktionelle afdeling som siddende på
tredje sal (Ekstra Bladet C). Det er her, de forskellige fagredaktioner er placeret, og hvor journalisterne producerer artikler til Ekstra Bladet på både web og print.
Den kommercielle afdeling er derimod placeret på femte sal, og her sidder Story Studio og det
øvrige Ekstra Bladet Salg, der består af sælgere, der afsætter annoncer, advertorials og nativeindhold. I løbet af vores observationsstudier har vi observeret, at femte sal internt arbejder med
deres egen skelnen mellem redaktionel og kommerciel, selvom de to afdelinger officielt arbejder
under en samlet betegnelse: Ekstra Bladets kommercielle afdeling. De betragter selv journalisterne
og producenterne af native-indhold som redaktionelle, mens sælgerne betegnes som kommercielle.
Femte sals egen skelnen vil blive benyttet i nærværende speciale, da vi ønsker at være tro mod den
virkelighed, vi mener at have oplevet. Når vi i specialet omtaler den redaktionelle afdeling, henvises
der derfor til journalisterne i Story Studio, mens den kommercielle afdeling konkret forbindes med
det øvrige Ekstra Bladet Salg, hvor sælgerne står for at afsætte advertorials og native-artikler til
kunder.
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Begrebsafklaringen sker med en erkendelse af, at Ekstra Bladet som medie betragter femte sal
som en samlet kommerciel afdeling, hvor der sidder aktører med både redaktionel og kommerciel
baggrund.
4.3.3 Observationspositioner
Da vi havde set Story Studios lokaler under vores indledende samtale med Thomas Stokholm, kunne
vi relativt nemt udpege to observationspositioner, som vi endte med at fastholde i løbet af ugen:
køkkenpositionen og sofapositionen. De to positioner blev udvalgt, da vi erkendte, at lokalet var for
stort til, at vi kunne nøjes med at gøre vores observationer fra én placering.
I nedenstående figur fremgår det, hvordan de to afdelinger er fysisk opdelt, hvordan aktørerne
er placeret samt vores observationspositioner. De nævnte personer i figuren vil blive gennemgået i
afsnit 4.4.1.
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Vi skiftede hyppigt mellem de to positioner i løbet af observationsugen, og vi opdagede, at de gav
os vidt forskellige observationer og forskellig data. I sofaen havde vi gode muligheder for at observere arbejdsgangen og lytte til mere arbejdsrelaterede samtaler. Vi overhørte de indbyrdes diskussioner, både mellem de redaktionelle på Story Studio, men også mellem journalister og sælgere.
Desuden kunne de to journalister Mikkel Ais Andersen og Rasmus Barud Thomsen sagtens finde på
at henvende sig til os. I sofapositionen sad vi lige ved siden af dem, hvilket konstant mindede dem
om vores tilstedeværelse, og dermed tog de gerne kontakt til os, hvis de havde modtaget en interessant mail eller stod over for en nylig udfordring. Til gengæld var det vanskeligt at stille afklarende
og opfølgende spørgsmål, da vi ikke ville være i vejen, og i sofapositionen fik vi ofte følelsen af at
virke forstyrrende. Det var også sværere at konversere og diskutere observationerne med hinanden, da det føltes unaturligt at tale om aktørerne foran dem.

I køkkenet var der en løsere stemning, hvor vi i langt højere grad opnåede uformelle samtaler, grin
og løse snakke med de ansatte, hvorfor vi blev en naturlig del af feltet. Desuden blev køkkenet ofte
brugt som mødelokale til mindre møder, og derfor havde vi også mulighed for at følge med i dem. I
løbet af ugen begyndte køkkenet at fungere som vores lille kontor. Vi trak os ud i køkkenet, hvis vi
havde noget, der skulle diskuteres indbyrdes, eller notater, der skulle renskrives på computer, og
derfor begyndte de øvrige medarbejdere også at se os som havende fast plads i køkkenet. Det betød, at flere henvendte sig til os for at spørge, hvad vi lavede, og hvordan det gik, ligesom flere aktører tog direkte kontakt til os, hvis de mente, de havde nyttig info, der kunne være interessant for
os. Vi fik også en fornemmelse af, at folk så os som ”ufarlige”, når vi sad i køkkenet, fordi vi ikke
observerede deres handlinger nær så intenst, idet køkkenet er lettere adskilt fra både den kommercielle og redaktionelle afdeling. Vi mærkede, at folk talte forholdsvis fortroligt med os i køkkenet,
fordi de ikke var placeret ved deres skrivebord og blandt kolleger. Derfor blev køkkenet også stedet,
hvor vi holdt en række uformelle samtaler (se afsnit 4.3.6).

4.3.4 Forskerrollen
Vores intention var at foretage observationsstudierne i rollen som tilstedeværende observatører,
da vi i tråd med Østbye et al. fandt, at det kan være svært at indtage rollen som deltagende obser-
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vatører, da vi i praksis ikke er del af det sociale fællesskab (Østbye et al. 1997: 93). I løbet af observationsugen blev vi dog en større del af det fællesskab, som eksisterede på redaktionen. Vi oplevede undervejs, at en af journalisterne uopfordret kom ud i køkkenet for at fortælle os, at “der allerede er kommet 36 idéer ind på første dag”. Han hentydede til en større native-produktion, som netop var blevet iværksat inden vores ankomst, og han inddrog os pludselig i fejringen af dens succes.
Yderligere oplevede vi under et brainstormmøde af en ny native-produktion, at Thomas Stokholm
henvendte sig direkte til os og sagde: “Og så forventer jeg, at I inden kl. 16.00 har fundet på en navn
til det her magasin, piger”. Vi blev desuden inviteret til øl efter endt arbejdsdag af nogle af journalisterne. Vi drøftede løbende vores metodiske overvejelser i forhold til at blive en aktiv del af feltet,
og vi måtte erkende, at vores roller stille og roligt fik karakter af at være deltagende observatører
(Østbye et al. 1997: 92).

Det er kendt fra antropologien, at det kan være problematisk at ”gå native”, fordi man mister den
nødvendige distance til feltet (Kristiansen & Krogstrup 2015: 106). Vi arbejder begge som journalister til daglig, og på den måde er feltet en del af en kultur, som vi bredt forstået selv er en del af. Vi
oplevede selv som forskere mindre identitetskriser undervejs, når vi fx under redaktionsmøder fik
lyst til selv at byde ind med gode idéer, da vi følte os som en del af en journalistisk proces. Men også feltets aktører forsøgte at inddrage os. Vi oplevede, at vi blev adspurgt kort inden et redaktionsmøde af én af journalisterne, hvad vi lavede ved siden af studiet. Vi fortalte, at vi begge arbejdede
som journalister ved siden af. Da redaktionsmødet startede, sagde han som det første til os: “Og nu
byder I bare ind, hvis I har nogen gode idéer”. Vi tolkede situationen som, at vi på grund af vores
rolle som journalister pludselig blev mere “ligeværdige”.

Selvom vi i flere henseender blev en aktiv del af feltet, mener vi fortsat, at vi med vores indtræden i
feltet har indtaget rollen som den fremmede (Kristiansen & Krogstrup 2015: 69), da vi ikke tidligere
har mødt nogen af de aktører, vi har talt med undervejs. Vi har heller ikke arbejdet på eller haft en
professionel kontakt til Ekstra Bladet, før vi indledte vores research. Samtidig fandt vi, at vi med
vores rolle som deltagende observatør nemmere kunne reagere og interagere med aktørerne, når
der opstod interessante situationer. Dermed kunne vi opnå et kendskab til en praksis, som aktørerne selv tog for givet. Rollen som deltagende observatører blev samtidig en måde at åbne feltet hur-
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tigere op på, da vi havde begrænset observationstid til rådighed. Vores tilstedeværelse som forskere har unægteligt påvirket arbejdsgangen, men hvis vi ikke var gået i feltet, havde vi ikke været i
stand til at indsamle den nødvendige data.

4.3.5 Feltnoter
Vi valgte at tage feltnoter under vores observationsstudier for at legitimere vores egen tilstedeværelse som en type tilskuer og for at styrke gennemsigtigheden i vores forskning, således at situationer og processer kunne rekonstrueres (Østbye et al. 1997: 94). Overordnet er alle observationer og
samtaler nedskrevet på computer for bedst at kunne danne et overblik over datamaterialet. Generelle observationer er noteret direkte på computer, da det var hurtigst. De noter, der er taget i forbindelse med møder og uformelle samtaler er først nedskrevet på notesblok og derefter renskrevet
på computer, da vi ikke ønskede at distancere os fra medarbejderne ved at stirre ind i en computer
under samtalen. Vi har i den forbindelse været meget opmærksomme på, hvad vi har skrevet ned
som aktørernes direkte citater, og hvad vi har nedskrevet som indirekte tale og gengivet mindre
detaljeret.

For at systematisere vores feltnoter tog vi udgangspunkt i Østbye et al.’s inddeling af observationsnoter (ON), teoretiske noter (TN) og metodologiske noter (MN) (Østbye et al. 1997: 90). På den
måde har vi efterfølgende været i stand til at adskille, hvad der er rene deskriptive observationer,
og hvornår vi har tolket og trukket på teoretisk viden. I bilag 6 er vedlagt et udsnit af vores feltnoter
til illustration.

4.3.6 Uformelle samtaler
Som en del af vores erkendelsesproces oplevede vi, at der var meget praktisk viden i forhold til arbejdsgangen, organisationen og samarbejdet mellem den kommercielle og redaktionelle afdeling,
der ikke var tilgængelig udelukkende ved observation. Mange spørgsmål var ikke mulige at få besvaret udelukkende ved at observere de ansatte, og slet ikke med tanke på den forholdsvis korte observationsperiode på fem dage. Derfor valgte vi at afholde en række uformelle samtaler med aktø-
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rer, der kunne bidrage til en større forståelse af feltet. Samtalerne foregik ofte i køkkenpositionen,
mens en enkelt foregik over frokost. Samtalerne havde karakter af at være venskabelige samtaler,
hvor vi stillede nysgerrige og opklarende spørgsmål, og enkelte udtalelser blev skrevet ned på en
blok undervejs.
I løbet af ugen afholdt vi uformelle samtaler med i alt ni aktører, som vi ikke på forhånd havde udvalgt: fem aktører fra den redaktionelle afdeling og fire aktører fra den kommercielle afdeling. Vi
har eksempelvis talt med en række sælgere, der havde tilknytning til de native-produktioner, vi fulgte i løbet af ugen.

Vi har i datagenereringen valgt at tillægge de uformelle samtaler samme status og værdi som vores
øvrig data fra observationsstudiet. Samtalerne har nuanceret og perspektiveret vores umiddelbare
observationer og bør ikke forveksles med de kvalitative interview.

4.4 Kvalitative interview
I samfundsforskningen anses kvalitative interview som en væsentlig medspiller til observationsstudier (Kristiansen & Krogstrup 2015:45-46), da observationsstudier sjældent kan stå alene, ligesom
kvalitative interview kræver en vis baggrundsviden og indsigt i feltet (Østbye et al. 1997: 84). Især
semistrukturerede interview smelter godt sammen med observationsstudier (Østbye et al. 1997:
83). Semistrukturerede interview søger at nuancere en række allerede opstillede temaer, der er
adresseret i en interviewguide, men der er samtidig tale om en stor grad af fleksibilitet under interviewene, hvor det vigtigste redskab er aktiv lytning, og hvor der er plads til opfølgningsspørgsmål
(Østbye et al. 1997: 83-84).
Derfor har vi udført semistrukturerede interview med fem aktører på Ekstra Bladet, som vi efter
vores observationsstudier vurderede som værende centrale i forhold til at belyse vores problemstilling yderligere.

Interviewene er foretaget henholdsvis tirsdag 10. oktober 2017 og onsdag 11. oktober 2017 i lukkede lokaler i JP/Politikens Hus. Vi havde på forhånd udarbejdet interviewguides (bilag 7), som var
struktureret efter en række temaer, vi i løbet af vores observationsuge var blevet opmærksomme
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på. Vi har dog forsøgt at have en fleksibel tilgang til interviewpersonerne og har derfor afveget fra
interviewguiden, når vi vurderede, at opfølgningsspørgsmål var relevante (Østbye et al. 1997: 83).
Der blev anvendt diktafon, og interviewene er transskriberet (bilag 8, 9, 10, 11 og 12). Vi vil i det
følgende præsentere interviewpersonerne.
4.4.1 Interviewpersoner

Thomas Stokholm, kreativ direktør, Story Studio. Thomas Stokholm har baggrund som journalist og
er fysisk placeret blandt de redaktionelle. Han sparrer med journalister, overvåger alle produktioner
og er ophavsmand til en stor del af de idéer og vinkler, der ender med at blive til endelige nativeproduktioner.

Mikkel Ais Andersen, native-redaktør, Story Studio. Mikkel Ais Andersen er uddannet journalist og
daglig producent af native-indhold. Vi fandt ham relevant, fordi han udover at være redaktør og
dermed har ansvar for store dele af native-indholdet også er med til at idéudvikle og producere
native-artikler.

Rasmus Barud Thomsen, journalist, Story Studio. Rasmus Barud Thomsen er også uddannet journalist og daglig producent af native-indhold. Vi fandt ham relevant, da han er den ultimativt største
producent af native-indhold på Ekstra Bladet, da han skriver stort set alle native-artikler.

Morten Blichmann, kreativ chef, Story Studio. Morten Blichmann er fysisk placeret blandt de kommercielle medarbejdere, og hans overordnede opgave er, at sælgerne er opdaterede på nativeområdet og er i stand til at sælge produktet. Morten Blichmann og Thomas Stokholm anses begge
for at være centrale for Story Studios fremtidige udvikling.

Poul Madsen, ansvarshavende chefredaktør, Ekstra Bladet. Poul Madsen har det overordnede redaktionelle ansvar for det indhold, Story Studio leverer til både web og print. Vi har valgt at medtage Poul Madsen i denne undersøgelse for at få et indblik i de strategiske overvejelser bag mediets
satsning på native advertising.
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4.5 Etiske overvejelser
Aktører har sjældent i et observationsstudie mulighed for at kontrollere den information, som forskeren får indsigt i, hvilket i virkeligheden er en stor styrke ved observationsstudiet. Men det kan
også være problematisk for aktørerne, hvis private udtalelser anvendes i en kompromitterende
kontekst (Østbye et al. 1997: 105). For at undgå dette har vi valgt at anonymisere udtalelser fra observationsugen – også ved at præsentere dem på en måde, som gør, at citater ikke kan føres direkte tilbage til den enkelte (Østbye et al. 1997: 106). Derfor har vi valgt at benytte os af to betegnelser
i analysen, når der anvendes citater fra observationsstudiet: redaktionel medarbejder (RM) samt

kommerciel medarbejder (KM). Ved brug af udtalelser, der stammer fra vores kvalitative interview,
vil interviewpersonerne nævnes ved navn, da de her har indvilliget i, at interviewene transskriberes
og bruges til citat.

I analysen har vi fundet det nødvendigt at medtage observationer blandt andet fra kundemøder for
at beskrive processen i og omkring en native-produktion, men i forlængelse af ovenstående har vi
valgt at anonymisere kundernes navn og i stedet give dem fællesbetegnelsen: anonymiseret kunde

(AK). Denne anonymisering er også foretaget i selve transskriptionerne af interview.

4.6 Analysens temaer
I næste kapitel vil vi indlede vores analyse, som vil besvare, hvad native advertising er, og – med
Ekstra Bladet som case – hvordan det produceres i dansk dagspresse.

Vi har naturligvis være nødsaget til at strukturere vores store mængde data, og en populær metode
til at strukturere kvalitativ data efter er i temaer (Kristiansen & Krogstrup 2015: 175). I løbet af vores observationsuge diskuterede vi dagligt, hvilke temaer, debatter, problemstillinger osv. vi stødte
på, og vi skrev alle disse ned i vores feltnoter. Som led i den processuelle metode har vores forståelse og observationer ændret karakter gennem observationsstudiet. Vi er derfor ugen igennem blevet
mere opmærksomme på relevante problemstillinger og temaer, og derfor er vi i processen også
blevet mere selektive i vores observationer og feltnoter.
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Da ugen var gået, gennemlæste vi alle feltnoter grundigt, og efter de kvalitative interview gennemgik vi alle temaer og mønstre, vi havde bemærket. Herefter vurderede vi, hvilke der var mest
gennemgående, ligesom vi forsøgte at kategorisere diverse små temaer i større temaer for at sikre,
at analysen kunne rumme så meget relevant information som muligt.

Vi har på den baggrund identificeret fire gennemgående temaer, der også vil udgøre strukturen i
analysen:

Produktion: Dette tema undersøger produktionen af native advertising. Alle faser i produktionsprocessen gennemgås med den hensigt at vurdere, om native advertising produceres som journalistik eller kommercielt indhold.

Journalistiske roller: Dette tema omhandler, hvorvidt producenterne af native advertising føler
sig som journalister eller kommercielt ansatte, og hvordan journalisterne håndterer at skulle arbejde med kommercielt indhold.

Samarbejde: Dette tema fokuserer på, hvilke udfordringer der ligger i samarbejdet mellem den
kommercielle og redaktionelle afdeling, nu hvor de to afdelinger pludselig skal arbejde sammen om
native advertising.

Etik: Dette tema undersøger, hvilke etiske udfordringer der opstår i produktionen af native advertising, og hvilken indflydelse de juridiske og normative retningslinjer har på produktionen.
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”Hvis Danmarks ny-nazistiske parti de kom og sagde: ”Vi
vil gerne have en artikel om, hvor store pik-hoveder jøderne var i 30´erne,” så ville vi nok sige, at den laver vi
så ikke”.
- Mikkel Ais And ersen , native-redaktør, Story Studio
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5. Analyse
For at opnå en indsigt i produktionen af native advertising ser vi i dette kapitel nærmere på de fire
præsenterede temaer: produktion, journalistiske roller, samarbejde og etik. Analysen vil inddrage
det empiriske materiale, vi har indsamlet gennem observationer og kvalitative interview, ligesom vi
løbende vil trække på teoretiske begreber relateret til den journalistiske praksis og journalistiske
selvforståelse. Størstedelen af disse begreber er berørt i kapitel 2 og 3, mens enkelte vil præsenteres løbende, da vi også har haft behov for at inddrage begreber, der rækker ud over journalistisk
praksis.

Kapitlet er struktureret efter de fire temaer, og der vil undervejs forekomme afsnit af beskrivende
karakter, hvor vi har vurderet, at den deskriptive information fremstår som en afslørende bidrag til
at forstå, hvad native advertising er, og hvordan det produceres. Gennem analysen vil der forekomme en del forkortelser, der anvendes for ikke at forstyrre læsningen:

MA = Mikkel Ais Andersen
RT = Rasmus Barud Thomsen
TS = Thomas Stokholm
MB = Morten Blichmann
PM = Poul Madsen
[AK] = anonymiseret kunde
[RM] = redaktionel medarbejder
[KM] = kommerciel medarbejder
(FN, RM) = fra feltnoter, ytret af redaktionel medarbejder
(FN, KM) = fra feltnoter, ytret af kommerciel medarbejder
(FN, dato) = episode fra feltnoter
(MA/RT/TS/MB/PM: sidetal i bilag) = citater fra interview
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5.1 Produktion
Dette tema undersøger produktionsprocessen af native advertising. Vi ønsker at udbygge og nuancere forståelsen af selve produktionsprocessen og de indre logikker i native-branchen; altså løfte
sløret for, hvordan native advertising bliver til i praksis, og om det produceres som journalistik eller
kommercielt indhold.

Inden vi går i dybden med produktionsprocessen, er det vigtigt at forstå, hvilke aktører der er en del
af produktionen. Der findes både aktører, der befinder sig uden for Ekstra Bladet samt på Ekstra
Bladet.21

Nedenstående figur illustrerer, hvilke faser produktionsprocessen gennemgår. Alle faserne vil blive
uddybet i det følgende for at kortlægge, hvor produktionen minder om eller afviger fra en almindelig journalistisk proces.

5.1.1 Idéudvikling og historieudvælgelse
Journalister følger generelt en forholdsvis systematisk arbejdsproces ved idéudvikling, grundresearch samt til- og fravalg af den gode historie (Schmidt 2011: 65). I Story Studio afholdes der på
samme måde flere formelle og uformelle idéudviklingsmøder, hvor vinkler på eventuelle historier

21

Disse aktører uddybes yderligere i afsnit 5.3 om samarbejde.
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vendes. Det kan gøre sig gældende på faste redaktionsmøder eller opstå spontant på redaktionen.
Vi observerede selv en sælger, der kom over til de redaktionelles skriveborde inden et kundemøde:

ON: En sælger kommer over til [RM 1 og RM 2]: “Jeg vil gerne kontakte [AK]. Har I nogen ideer, I
lige kan komme på sådan on top of mind?” [RM 1]: “Altså til native?” Sælger: “Ja, måske”. [RM
1]: “Folk elsker jo at komme bag ved - de hemmelige steder. Et backstagerum, en hemmelig
tunnel. En masse logistik”. [RM 2]: ”Ja, præcis. Det kunne hedde: Sådan laver man en koncert,
eller: Her er verdens vildeste koncertsted”. [RM 1]: “Nej, jeg synes, det er sjovere at komme ind
og vise det helt indefra”. Sælger: “Okay, så man kunne lave native?” [RM 1]: “Ja, hvis man kunne
komme ind bagved” (FN, 6/10).

Når journalister skal beskrive, hvordan de ser den gode historie, henviser de enten til nyhedskriteri-

erne22 eller en mavefornemmelse (Gravengaard 2010: 15). I Story Studio er det i høj grad the journalistic gut feeling (Schultz 2007b), som afgør, om den pågældende idé er solid nok til at blive til en
native-artikel: ”Altså, det er jo meget en mavefornemmelse, ikke? Fra artikel til artikel. Hvad kan
man tillade sig, og hvad kan man ikke” (MA: 188).

”Kan artiklen holde til at putte det her budskab ind? Altså, det diskuterer vi enormt meget. Altså, bliver det for kommercielt? Og det er så mig, der står på mål for det. Jeg er rimelig hidsig
med, hvad jeg synes, man kan lukke ind i de der artikler” (TS: 205).

Citatet illustrerer, at den journalistiske mavefornemmelse er et værktøj til at styre, hvorvidt en idé
bliver for kommerciel, og om den lever op til det DNA, som eb.dk kan identificere sig med:

”Vi har ligesom to begreber: Der er native advertising (…) og det andet, det er advertorial, altså
et rent kommercielt produkt, hvor kunden jo principielt, inden for de grænser, som de enkelte
huse har her i koncernen, kan putte eget indhold ind i” (TS: 192).

22

De fem klassiske nyhedskriterier anvendes af journalister til at definere den gode historie, og de beskrives i lærebøgerne som: aktualitet (det netop skete), væsentlighed (stor samfundsbetydning), identifikation (mennesker, nærhed,
relevans for læseren), sensation (det usædvanlige og uventede) og konflikt (strid mellem personer og interesser) (Mejlby i Gravengaard 2010: 16).
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Citatet understøtter vores egne observationer. Ekstra Bladet anser advertorials som et mere kommercielt produkt end native advertising: ”Virksomheden kan i princippet skrive dem selv. Der er
fuldstændigt fri leg” (FN, KM). Vi observerede et kundemøde, hvor der blev brainstormet på en
række advertorials sammen med kunden. Her sagde en RM: “I må gerne sende os de overskrifter, I
selv har leget med”, mens KM supplerede: ”De næste dage får I rubrikker, udkast osv., og så skal I
være 100 % ærlige. Hvis der er noget, I ikke kan lide, så laver vi det om”. Advertorials bliver i den
forstand branded content: ”Det er jo sådan set content, der er skabt af brandet selv (…) så falder
det ned på advertorial-niveau. Hvis det er native-content, så er det noget, vi laver” (TS: 192).23

TS har her samme forståelse af content marketing som Barland (jf. s. 16), da content tilsyneladende
godt kan optræde på andres kanaler (EB’s kanaler) og ikke er forbeholdt annoncørens egen kanal.
Modsat Barland mener TS dog ikke, at native advertising falder ind under den paraply, der hedder
content marketing, for med native er der tale om Ekstra Bladets eget indhold. Derfor skriver Story
Studio også, at man forbeholder sig den fulde redigeringsret over produktet:

”Redaktionel frihed er alfa og omega i et native-samarbejde. Vores native-journalister har den
nødvendige erfaring med, hvilket indhold Ekstra Bladets brugere gerne vil have, og hvordan de
helst vil have det præsenteret. Vores journalister står også på med byline og skal derfor kunne
stå 100 % inde for artiklens indhold” (Ekstra Bladet E).

Vi observerede, at Story Studio også i praksis forsøger at holde fast i, at det er journalisterne, der
beslutter, hvad der skal stå i artiklerne:

”Det er jo min byline, der står på, så jeg skal kunne stå inde for det, jeg skriver. Jeg kan ikke skrive, at Hohe Salve er et fedt sted at stå på ski, for jeg har aldrig været der, men jeg kan godt skrive om alle farerne ved at stå på ski” (FN, RM).

Selvom kunden i princippet selv kan udarbejde advertorials, er det som udgangspunkt Story Studios
redaktionelle afdeling, der producerer både native og advertorials. Mens advertorials ses som et

23

Story Studio tilbyder også advertiser funded programming (AFP), som er native-indhold i form af web-tv. Da web-tv
ikke har været en del af observationsstudiet, medtages det ikke i analysen.
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rent kommercielt produkt, anses native for at have samme kvalitet og værdi for brugerne på Ekstra
Bladet som mediets øvrige indhold:

”Native ses som en integreret del af eb.dk. Med native skal vores brugere have en oplevelse, de
ville have alle andre steder på eb.dk: en Ekstra Bladet-oplevelse. Vi skal i princippet ville trykke
den, selv hvis den ikke var sponsoreret” (FN, KM).

Dermed flugter Story Studios opfattelse af native advertising med markedsføringsbranchens definition (jf. s. 16). Med native advertising lægges der et ekstra lag oven på produktet, så det – modsat
advertorials – skal have samme kvalitet som mediets øvrige indhold.

For at tydeliggøre at en advertorial ikke er en del af det redaktionelle indhold, har Story Studio valgt
at adskille de to i praksis. Derfor bliver alle native-artikler publiceret på en eb.dk-URL, hvorimod
advertorials publiceres på deres egen URL. En kommerciel medarbejder forklarer, at man med denne opdeling “går med livrem og seler” over for Forbrugerombudsmanden (FN, KM).

I Story Studio arbejdes der internt med begrebet bullshit-alarm, der bliver et værktøj til at styre,
hvorvidt en idé bliver til en native-artikel eller en advertorial. Alarmen skal give lyd, når den journalistiske mavefornemmelse føles forkert:

”Det starter hos Rasmus og Mikkel, der er vores bullshit-alarm. Hvis deres bullshit-alarm lyser
rødt, og hvis de ikke kan se den gode journalistiske fortælling, så kommer de til mig. Jeg prøver
at vinde dem over og tester dem på beslutningen, men hvis de har ret, så gør vi det ikke” (FN,
KM).

I en journalistisk praksis bliver de to journalister RT og MA ifølge Shoemaker og Reese gatekeepers.
Der er ligefrem tale om en gatekeeping-kultur, hvor alle de redaktionelle med deres bullshitalarmer indgår i selektionsprocessen af, hvorvidt der er tale om native eller en advertorial.

Side | 59

”Jeg skal selv være meget opmærksom på, om jeg har den bullshit-alarm. Om jeg kommer til at
flytte mig. Og hvordan undgår man det? Jo, men det undgår man ved for det første at udfordre
sig selv dagligt ved altid at spørge et helt basalt spørgsmål, jeg altid stiller: hvorfor?” (TS: 206).

Vi observerede selv en situation, hvor gatekeeper-rollen udfoldede sig konkret:

ON: [RM 1] kommer over til [RM 2´s] skrivebord: “Det ser sgu ud til, den der glidecreme måske
lander hos os. Hvordan kan man lave en god historie med glidecreme, som er native?” [RM 1]
svarer: ”Man får en sexolog til at svare på, hvad man kan bruge glidecremen til”. [RM 2] vrænger næsen: “Ej, det er sku ikke native. Det er en advertorial. Vi er nødt til at være mere…” (FN,
3/10).

Aktørerne synes at være meget opmærksomme på at holde fast i deres journalistiske mavefornemmelse. Derfor overvejer Story Studio også at implementere efterkritik på produktionerne, som
ligeledes er et velkendt værktøj fra den journalistiske praksis (Schmidt 2011: 38).

”Det kunne være en eller anden redaktør, der rent faktisk forholder sig til det, vi laver, og går
ind i en udviklingsproces med journalistiske briller. Helt almindelig efterkritik, som vi kender på
stort set alle andre redaktioner” (MB: 216).

Journalister henviser ofte til nyhedskriterierne eller mavefornemmelsen, når de skal beskrive, hvordan de ser den gode historie. Når der argumenteres for, at Story Studio i høj grad trækker på en
mavefornemmelse i til- og fravalg af nyheder, betyder det ikke, at man ser bort fra de klassiske nyhedskriterier. Vi observerede, at der i idéudviklingen særligt bliver trukket på væsentlighed, sensation og identifikation, mens konflikt og aktualitet synes fraværende. Vi observerede selv på vej til et
kundemøde, at der idéudvikles i bilen. En kommerciel medarbejder begynder at pitche forskellige
vinkler, og han slår flere gange på, at de skal have fat i nogle cases, fordi “de skal ramme identifikationskriteriet”.
Eksemplet illustrerer desuden, at vi flere gange oplevede, at de kommercielle og redaktionelle
havde samme mandat til at præge idéudviklingen og historieudvælgelsen.
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Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at idéudviklingen og historieudvælgelsen i høj grad ligner
en journalistisk proces, da der blandt andet arbejdes med nyhedskriterier, mavefornemmelse og
gatekeeping. Desuden lader de redaktionelle til at stræbe efter den gode historie, hvilket er lig den
kerneværdi, at man som journalist altid gerne vil fortælle den gode historie (Gravengaard 2010: 1516).

5.1.2 Research og formidling

Som i enhver journalistisk proces er der også i Story Studio et overlap mellem idéudvikling og
grundresearch. Her trækkes der ligeledes på basale journalistiske researchmetoder som skriftligt
materiale, data og ikke mindst interview (Schmidt 2011: 84).
Kildekritik i interviewfasen er en væsentlig del af de journalistiske metoder (Schmidt 2011: 92),
og det er også blevet et tema i den journalistiske branchedebat. En læser skriver blandt andet i et
læserbrev til Fagbladet Journalisten:

”Jeg vil mene, at hvis man insisterer på at skrive det kommercielle indhold for annoncørerne, så
skal man anvende journalistiske metoder i det arbejde. Det er for eksempel at spørge ind og forlange, at det er tættere på modtageren. Det skylder vi vores læsere” (Journalisten F 2017).

Native-journalister skal altså huske at være kritiske over for deres kilder og ikke blot agere mikrofonholder, selvom artiklen er betalt. Selvom Story Studio forbeholder sig redigeringsretten, observerede vi, at der alligevel opstår forhandlinger mellem journalisten og kunden, og at det kan være
svært at opretholde en kildekritisk tilgang:

”Hvis en kunde har nogle specifikke ønsker til, hvad der skal være med i en artikel, og hvordan
den skal skæres, så har vi en forhandling. Jeg vil sige, ni ud af 10 gange (…) så får jeg det, som
jeg vil have det, og så er der engang imellem, hvor man siger: ”Okay så fuck det, så gør vi det”.
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Det betyder ikke nødvendigvis, at læserne er utilfredse med produktet, men jeg kan godt måske
være lidt utilfreds” (RT: 165).

”Vi pitcher jo idéer, og så kan det jo være, at kunden siger: ”Jamen, det lyder super fint, men
kunne I ikke lige gøre det?” Så siger jeg: ”Nej, jeg har lige fået den her skidegode idé, jeg vil gerne lave det her”. ”Jamen, kunne man så måske lige gøre sådan”. Og så har man en forhandling
frem og tilbage, og så ender vi med, at jeg måske drejer en lille smule mere til højre, end hvad
jeg gerne ville” (RT: 165).

Selvom Story Studio holder fast i redigeringsretten og i sidste ende bestemmer, hvordan produktet
skal se ud, viser vores empiri, at der foregår forhandlinger om artiklernes indhold, og at Story Studio
tager hensyn til kunden.

Disse forhandlinger står i skarp kontrast til nyhedsparadigmet og dets ideal om objektivitet og uafhængighed. Et faktum, som også anerkendes af de redaktionelle i Story Studio:

”Den officielle definition på journalistik er uafhængig formidling, og det er det ikke. Så det er ikke journalistik. Men det er journalistiske greb og metode, vi bruger, når vi laver det. Vi fortæller
gode historier, helt grundlæggende” (RT: 163).

”Det er kommercielt (…) Det er jo klart, i native har man en særinteresse. Der er nogen, der er
kommet med nogle penge, man har talt med nogle annoncører om, hvordan man skal lave nogle ting, ikke?” (PM: 219).

”(…) i sin reneste form skal journalisten altid stå som fuldstændig uvildig (…) Vi har jo skrevet en
masse og lavet en masse tv, som har været fremragende underholdning, fremragende feature.
Så jeg lægger mig ud med lærde og sikkert også nogle fra Journalistforbundet, når jeg siger, at
jeg synes, det er skidegod journalistik” (TS: 192).

Story Studio anerkender, at der ikke er tale om journalistik i den traditionelle, uafhængige forstand.
Alligevel mener redaktionens medarbejdere, at de producerer journalistik:
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”(…) fordi det er de samme greb, altså at se, hvad er den gode historie her? Hvem skal jeg snakke med, hvilke kilder skal jeg have på, hvordan skal den skæres, hvad for nogle billeder skal jeg
have på? – for at gøre det til en god historie” (RT: 164).

Vi ser, at Story Studio ikke lever op til nyhedsparadigmet (jf. s 32), men man kan argumentere for,
at den journalistik, der produceres i Story Studio, afspejler den journalistik, som medieudviklingen
fører med sig:

”På Ekstra Bladet kan du sige, at der er tre ting, som vi satser på, ikke? Sport, underholdning og
breaking news/afsløringer. Og for os er det lige vigtigt alle tre (…) Heldigvis er livet jo ikke kun
alvorlige problemer, og at man skal kontrollere magten. Livet er også sport og underholdning, så
det er også en del af journalistikken (…) Native er jo underholdning eller forbrug, ikke? Det er jo
noget, der skal underholde folk i den der pause, man nu har” (PM: 225).

Man kan dermed anskue native advertising på Ekstra Bladet som en del af tabloidiseringen, og i
Story Studio opfatter man netop native advertising som en del af det stigende forbrugerindhold:
”(…) vi er jo somme tider over i noget lidt featureagtigt, ”news you can use-agtige” gode tips og
tricks – som ligner utroligt meget den journalistik, du ser andre steder” (RT: 164).

Overgangen fra omnibuspresse til segmentpresse er karakteriseret ved, at man anskuer publikum
som forbrugere frem for borgere (jf. s. 33). Denne logik synes at finde opbakning i vores empiri.
Adspurgt, hvorvidt native advertising er journalistik eller kommercielt indhold, svarer MB:

MB: ”Jeg synes, det er begge dele”.
Interviewer: ”Hvorfor?”
MB: ”Det er fordi, jeg kan se, at de artikler vi laver, de har en betydeligt højere gennemsnitslæsetid end de artikler, vi har på eb.dk, og vi har også flere eksempler på, hvor vi, når dagen er
omme, laver nogle af de mest læste artikler på eb.dk. Så på trods af at vi næsten emballerer
det, ligesom man emballerer cigaretter i supermarkedet, så er der altså folk, der gerne vil læse
det og bruge en masse tid på det. Derfor mener jeg, at det er journalistik” (MB: 209).
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For MB bliver det brugerne, der bestemmer, hvorvidt der er tale om journalistik, og læsetid bliver et
ekstra kvalitetskriterium. PM bekræfter, at journalistik på Ekstra Bladet i høj grad betragtes ud fra,
hvad brugerne klikker på:

”Påstanden om, at det er ligegyldigt, om der er nogen, der læser, det vi laver, den er helt forkert. Jeg er personligt sådan, at hvis der er en million, der læser mine ledere, så er jeg mere
glad, end hvis der kun er ti tusind, og der kan man sige, at (…) data kan være med til at understøtte, hvordan man laver journalistik. Og det er kommercielt” (PM: 222).

Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at Ekstra Bladets syn på deres brugere følger den generelle
medieudvikling, hvor læsere anskues som forbrugere frem for borgere. Selvom aktørerne i Story
Studio anerkender, at der ikke er tale om journalistik i en klassisk public service-forstand, forsvarer
de sig alle med, at deres native-produktion afspejler et journalistisk produkt, som i stigende grad
vinder indpas hos de danske læsere.

5.1.3 Kundekontrol

Når en artikel er færdigproduceret, skal den kontrolleres af kunden, hvilket betyder, at kunden skal
have artiklen til såkaldt gennemsyn og godkende indholdet: ”Ofte skal den lige igennem én eller to
forskellige personer i organisationen, inden den bliver godkendt. Nogle kommer med mange rettelser, andre ikke” (FN, RM). Vi observerede, at kundens rettelser kan være alt fra kommaer til rubrikændringer, og det er her, den fulde redigeringsret bliver sat på prøve: ”Det her er den evige magtsituation. Vi vil gerne skrive noget godt, der skaber trafik. Kunden vil gerne have et reklamebudskab
ud” (FN, RM).

Vi fulgte en native-produktion under vores observationer, og her havde kunden og en redaktionel
medarbejder haft en længere forhandling, da kunden ikke ville godtage journalistens idéer til en
artikel, men hellere vil bruge egne idéer: ”Jeg snakkede i telefon med hende her Kirsten fra Jylland.
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Det blev vi nærmest uvenner over” (FN, RM). Journalisten ender med at sige god for kundens idé,
fordi han selv synes, det kan blive til en god historie. Da artiklen er færdig, observerede vi selve
gennemsynet:

ON: En RM kalder på os, mens vi sidder i sofaen, da kunden har svaret på hans mail. Her skriver
kunden ganske kort: “Kære [RM]. Det ser fint ud :) Kh Kirsten”. Den redaktionelle medarbejder
virker lettet, men også som om, han havde forventet det. “Sådan her er det mere og mere, efter
vi er blevet dygtigere til at lave native. Men nu diskuterede jeg jo også med hende en hel dag,
inden jeg gik i gang” (FN, 3/10).

At artiklen skal kontrolleres af kunden vejer som et væsentligt argument for, at der ikke er tale om
journalistik, men nærmere kommercielt indhold. Det understreges også af MA:

”Den store forskel på native advertising og journalistik er, at ved journalistik skal man ikke have
godkendt alt indhold, kun lige nogle citatudtræk og sådan noget. Men i og for sig kan du gøre
som du vil. Her skal vi please så mange interessenter, fordi det er det dem, der betaler (MA:
186).

Den journalistiske autonomi beskrives ifølge Deuze som en væsentlig del af den journalistiske ideologi, mens selvledelse i arbejdet ifølge Albæk et al. anses som et grundelement i den journalistiske
produktionsproces.

”Jeg bliver rigtig ked af det, når man bliver tvunget til at gå på kompromis, og jeg prøver for alt i
verden at sige stop og fra, når vi når dertil. Men det er jo det, som er balancegangen her (…) jeg
skal bruge meget tid på også lige at vende bøtten en gang til, fordi kan vi nu gøre det her, for ellers så tjener vi jo ikke nogen penge, og det er derfor, jeg er her. Altså, hvis vi ikke tjente nogen
penge, havde jeg ikke noget arbejde” (RT: 164).

”Jeg vil jo så gerne lave journalistiske produkter med alt, hvad det indebærer, men det kan jeg
ikke få lov til, fordi jeg har jo ikke min redaktionelle frihed, så det skal jeg en gang imellem bide i
mig. Det er nok min største udfordring” (RT: 166).
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Vi kan altså se, at selvom Story Studio fastholder sin redaktionelle frihed, er der under overfladen
forhandlinger om ændringer i artiklernes indhold, som de redaktionelle må acceptere, da produktet
ellers ikke bliver godkendt af kunden.24

5.1.4 Publicering

Som den sidste del af produktionsprocessen skal native-produktionen publiceres. Litteraturen savner et konkret analyseværktøj, der kan analysere native-artiklernes format og karakteristika, og derfor har vi valgt at inddrage et definitionsværktøj fra den amerikanske brancheorganisation The Interactive Advertising Bureau (IAB). IAB har udviklet det hidtil eneste definitionsværktøj til native advertising (Conill 2016: 908, IAB 2013), og det inkluderer seks parametre (jf. s. 26), som har til hensigt at ensrette forståelsen af native advertising mellem medie og kunde (IAB 2013: 6-7). De seks
parametre vil i det følgende blive præsenteret og sammenholdt med Story Studios nativeproduktioner.

1. Form: Hvordan passer annoncen med mediets overordnede design?
En redaktionel medarbejder fortæller, at hele pointen med native er, at det skal efterligne miljøet
fuldstændigt, hvorfor formen er lig med eb.dk’s øvrige redaktionelle indhold på stort set alle parametre. Artiklen sættes op i det samme CMS-system (Escenic), og derfor er den overordnede form
identisk. Der er ligeledes gjort brug af journalistiske rubrikker, journalistiske bylines og samme
skrifttype som mediets øvrige indhold. Ved kampagner struktureres kampagneplanen ligeledes efter et normalt artikel-flow. Eksempelvis viste observationerne, at Story Studio i samarbejde med en
bilforhandler har produceret en native-artikel, som minder folk om at få skiftet vinterdæk. Artiklen
blev gemt, og ”så bliver den lagt på eb.dk på Danmarks første frostdag. Det er jo rigtig native” (FN,
KM).
24

Story Studio fastslår, at man også siger fra over for kunder, hvis budskabet bliver for kommercielt, eller hvis kunden
vil styre processen for meget.
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I form adskiller native-artiklerne sig ved at have en anden farve end mediets øvrige indhold samt at
være deklareret. Sponseret indhold vil på forsiden af eb.dk altid være i en lyseblå farve, og der vil
stå ’sponseret af brand’ som vist i nedenstående eksempel (fra den 18/11-2017).

Inde i selve artiklen vil farven nu være markeret med en beige farve, mens artiklen igen vil være
deklareret med ’sponseret af brand’ samt et firmalogo, som nedenstående eksempel illustrerer (fra
den 18/11-2017).
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I øverste højre hjørne kan læseren desuden trykke på ’Hvad er sponseret indhold?’, hvorefter eb.dk
uddyber arbejdet med native advertising (jf. s. 22), ligesom man kan klikke på brandets navn og
logo, hvorefter man guides direkte videre til brandets egen hjemmeside.

2. Funktion: Fungerer reklamen på samme måde som mediets øvrige elementer og giver læseren
samme indholdsoplevelse som det øvrige indhold?
Eb.dk tilstræber også, at native-indholdet skal opføre sig på samme måde som mediets øvrige indhold i forhold til funktion. I størstedelen af eb.dk’s artikler er der ikke meget indhold, der kan interageres med, og det er også tilfældet i native-artiklerne. Native-artiklerne kan være udstyret med
faktabokse og i enkelte tilfælde web-tv. Sidstnævnte gælder dog kun, hvis der er blevet produceret
web-tv til den givne native-produktion som led i en kampagne.

En væsentlig forskel i funktion fra mediets øvrige indhold er kommentarsporet, der er blevet fjernet
på native-artiklerne. En redaktionel medarbejder fortæller, at kommentarsporet var tilgængeligt på
de første 15-20 artikler, men da nationens læsere ofte skriver om ”muslimer, bål og brand” (FN,
RM), blev feltet fjernet permanent, da kunderne er bange for at blive forbundet med kommentarerne. Med et lukket kommentarfelt introduceres der ny adfærd i miljøet hos eb.dk, men adfærden
er ikke ny i forhold til native advertising på andre medier. Den tidligere omtalte Scientologyskandale (jf. s 19) fik ligeledes andre medier som The Washington Post til at fjerne kommentarsporet på native-artikler, da medierne frygtede, at læsernes kommentarer ville udløse en såkaldt shitstorm (Matteo & Zotto 2015: 182).
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En anden væsentlig forskel i funktion, der introducerer ny adfærd i miljøet og afviger fra det øvrige
redaktionelle indhold, er en tilføjelse af et hyperlink i bunden af hver native-artikel, som henviser til
det sted på kundens hjemmeside, “hvor købsbeslutningen er størst” (FN, KM), og som beskriver
formålet med selve artiklen. Se nedenstående eksempel (fra den 11/11-2017).

3. Integration: Hvor godt matcher reklamen mediets adfærd? Bruges der for eksempel relaterede
artikler til nyt indhold?
I forlængelse af funktion følger integration af selve native-artiklen, og her adskiller ovenstående
funktion sig markant fra mediets øvrige miljø, da eb.dk sjældent indsætter fremmede hyperlinks til
hjemmesider, der leder læseren væk fra eb.dk. Det ses primært, når eb.dk ønsker at kildehenvise til
andre medier, der tidligere har bragt samme historie.
Mediets øvrige indhold har ofte indlejret relaterede links, de såkaldte ”Læs også-links”, til aktuelle historier på eb.dk. Men her afviger native-artiklerne, da disse sjældent har relaterede links. Ifølge en redaktionel medarbejder skyldes det dog ikke etiske overvejelser, men praktiske årsager: ”Det
er bare endnu en ting, jeg så skal gøre” (FN, RM). Vedkommende fortæller, at eb.dk helst vil bruge
relaterede links, der lever op til aktualitetskriteriet, og det gør native-artikler ikke, hvorfor der sjældent relateres mellem native-artikler og øvrigt indhold. Det er dog set, at øvrigt indhold henviser til
native-artikler, hvilket kun gør ham stolt, fortæller han.

4. Køb og målretning: Har reklamen en fast sektion, eller kan den blive placeret på hele platformen?
Den faste placering på sitet adskiller for alvor native-artikler fra det redaktionelle flow. På forsiden
af eb.dk er der en fast sektion til en native-artikel. Native-artiklerne har desuden en fast plads i
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bunden af alle artikler på eb.dk, hvilket ifølge en redaktionel medarbejder giver den bedste trafik.
Observationerne viste, at ligegyldigt hvor godt en native-artikel trækker, eller hvor relevant den er
for mediets brugere, vil den altid have en fast placering.

5. Succesparameter: Hvad er annoncens succeskriterier? Bliver de målt efter kriterier som visninger,
synes godt om-tilkendegivelser på de sociale medier, delinger eller læsetid?
Native advertising sælges på garanteret antal sidevisninger. Målet er, at artiklen skal trække 20.000
kliks. Når målet er nået, kan den i princippet tages af eller få en ny placering. Men vores empiri viser, at Story Studio gerne vil lave artikler, der trækker flere kliks, end kunden kræver, da det giver
eb.dk trafik (FN, 2/10). En KM fortæller, at kunden godt kan finde på at forhandle om succesparameteret og betale for andet end antal kliks. Native artikler har en gennemsnitlig læsetid på 3 minutter og 38 sekunder, og derfor kan kunden fx bede om, at hver sidevisning skal have minimum 20
sekunders læsetid (FN, 5/10). Succeskriteriet kan dermed skifte alt afhængig af forhandlingens udfald.

6. Deklaration: Er native-indholdet deklareret klart og tydeligt?
Som nævnt er native-artikler deklareret tydeligt.25 Vi observerede, at kunden aldrig bad om mindre
deklaration, men tværtimod ofte bad om mere: ”Nogle gange kan kunder komme tilbage og være
uforstående overfor, at deres firma ikke står i rubrikken” (FN, RM). Dette understøtter branchedebattens tese om, at der ikke er nogen virksomheder, der er interesseret i at bringe indhold, der ikke
er deklareret (Journalisten C 2017).

Vi ser altså, at når native-artiklerne publiceres, har processen mange fællestræk med øvrige journalistiske artikler på eb.dk. De ligner i både form og funktion, men er deklareret tydeligt, så læseren
har mulighed for at se, at der er tale om en sponseret artikel.

25

Spørgsmålet om deklaration vil blive bredt ud i temaet om etik på side 90.
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5.1.5 Er native advertising journalistik eller kommercielt indhold?
Store dele af produktionsprocessen af native advertising minder i overvejende grad om en journalistisk praksis. Ifølge journalistiske lærebøger kan man ikke afgøre, om et produkt er journalistik eller
ej alene ved at se på, om det er lavet af en journalist eller et medie:

“Grænsen mellem journalistik og andet indhold afgøres alene af metode og mål. Er der arbejdet
efter metoder, der prøver at give modtagerne af stoffet en fair og balanceret fremstilling af det,
sagen handler om?” (Schmidt 2011: 15).

Selvom der produceres gode og væsentlige historier i Story Studio med journalistiske metoder, er
målet med produktionen ikke uafhængig journalistik eller at se modtageren som samfundsborger i
et demokrati. For Story Studio er den gode historie et mål i sig selv, men for at følge nyhedsparadigmet bør formidlingen oplyse og forbedre de demokratiske processer. Ud fra ovenstående kan
native advertising ikke klassificeres som journalistik i den traditionelle forstand, da der i så fald bør
være en sammenhæng mellem journalistiske redskaber og ideologien om, hvad journalistik skal og
bør.
Dette synspunkt modsvares dog af den journalistiske branchedebat, der argumenterer for, at det
ikke er afgørende, hvorvidt produktionen er betalt, men nærmere om indholdet lader sig påvirke af
annoncøren (Journalisten B 2017).

Spørgsmålet er så, hvor langt i produktionsprocessen en kunde må blande sig, før der ikke længere
er tale om journalistik? Som beskrevet fastholder Story Studio sin fulde redigeringsret, der også
overholdes på et overordnet niveau. Alligevel formår kunden i flere tilfælde at præge det endelige
indhold gennem forhandlinger. Dette placerer native advertising som værende kommercielt indhold, da journalistikken bruges som et middel til at promovere virksomheden.

På den anden side kan man argumentere for, at native advertising ligner journalistik, både hvad
angår form, format og indhold. Selve native-produktet afspejler desuden medieudviklingen, der i
højere grad bevæger sig hen imod et konkurrenceregime og segmentpressen. Hvis man for en kort
bemærkning accepterer segmentpressens præmis om, at borgerne anskues som forbrugere, og at
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deres rolle som gatekeeper er afgørende for, hvad der bliver til journalistik, står native advertising
tilbage som en gennemarbejdet produktion, der ofte formår at tiltrække flere læsere end Ekstra
Bladets øvrige indhold.

Spørgsmålet er, om medieudviklingen er løbet fra den normative ideologi, som vi forbinder med
journalistikken i dag? Deuze argumenterer for, at de fem værdier public service, objektivitet, autonomi, aktualitet og etik ændrer sig i takt med den teknologiske udvikling og det multikulturelle samfund, og at de derfor fremstår som forældede. Wedel finder tilsvarende, at selvom danske journalister har et ønske om uafhængighed, har konkurrenceregimets indtog på den journalistiske praksis
haft den effekt, at der i højere grad gives afkald på idealerne. Det efterlader native advertising i
spændingsfeltet mellem journalistik og kommercielt indhold, da det bryder med de traditionelle
journalistiske idealer, men samtidig skriver sig ind i den nye medievirkelighed.

5.1.6 Opsamling
Med produktionsprocessen kortlagt kan vi konkludere, at store dele af processen i overvejende
grad minder om en journalistisk praksis. Både i idéudvikling, historieudvælgelse, grundresearch og
formidling anvendes journalistiske arbejdsmetoder. Vi ser, at Ekstra Bladets brugere ikke kun får en
gatekeeper-rolle, men de bestemmer også, hvad journalistik er. Story Studio fastholder til en vis
grad redigeringsretten, men vi har observeret, at kunden alligevel formår at influere indholdet. Selv
anerkender Story Studio, at der ikke er tale om journalistik ud fra nyhedsparadigmet, men vi ser, at
selve resultatet af den journalistiske proces, altså native-produktionen, på mange måder ligner klassisk forbrugerjournalistik, som vi kender det fra servicejournalistikken. Det betyder, at native advertising lander i spændingsfeltet mellem journalistik og kommercielt indhold.

5.2 De journalistiske roller
Dette tema undersøger, hvordan uddannende journalister opfatter deres arbejde med produktionen af native advertising, og hvordan arbejdet påvirker deres opfattelse af, hvilken professionel
rolle de indtager.
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5.2.1 Kalder de sig selv journalister?
De redaktionelle medarbejdere i Story Studio er bevidste om, at deres journalistik ikke produceres i
tråd med nyhedsparadigmet. Alligevel observerede vi flere gange, at journalisterne fandt det væsentligt at italesætte sig selv som værende journalister: ”Jeg er rigtig journalist” (FN, RM).

De professionelle idealer er ifølge Pihl-Thingvad afgørende for den journalistiske profession og den
enkelte journalists engagement i det daglige arbejde, og journalistarbejdet er ofte blevet beskrevet
som et kald ifølge Albæk et al. Vores empiri viser, at denne beskrivelse i høj grad gør sig gældende
for RT:

”For mig har det været meget vigtigt, at det var en journalistisk tilgang, vi havde til det, fordi jeg
er ikke sådan noget, reklamemand eller sælger eller noget, altså jeg er journalist, og det er den
faglighed, jeg bruger i mit arbejde” (RT: 164).

RT sætter her lighedstegn mellem den journalistiske værktøjskasse og sin faglighed. Det tydeliggøres yderligere af, at når han skal præsentere sig selv for andre mennesker, introducerer han sig som
journalist (RT: 169).

MA ser en anelse anderledes på det. For det første føler han sig ikke som journalist i det daglige:
”Nej! Nah, det ved jeg sgu ikke. Hvordan føler man sig som journalist? Jeg har aldrig haft det der
idealistiske kald med at skulle være journalist” (MA: 183). Samtidig fremstår MA usikker på, hvordan
han introducerer sig selv i selskab med nye mennesker:

”Så siger jeg, at jeg er redaktør på den kommercielle afdeling på… Nej, jeg tror sgu måske, jeg
siger, jeg er journalist inde i Politikens Hus. Så siger de: ”Nå, fedt, hvad laver du så der?” ”Jamen
så er der en reklame-afdeling, der laver betalt noget, og der er jeg så redaktør på den”. Og redaktør er jo også, hvad kan man sige, nok et misvisende ord, for det refererer tilbage til noget
journalistisk. Så jeg tror egentlig, at jeg siger… Ja, hvad fanden siger jeg? Hvad ville jeg sige?”
(MA: 185).
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Vores undersøgelse viser, at mens RT’s selvforståelse er bundet op på titlen som journalist, er MA’s
ikke i samme grad bundet op på professionen. Det kan skyldes, at RT og MA har forskellige baggrunde. Mens RT har en fortid hos blandt andet DR og Politiken, har MA baggrund i blandt andet
magasin- og kommunikationsbranchen. At arbejde med kommercielt indhold kan ifølge Wadbring
være med til at formindske journalisters skepsis over for kommercialiseringen, og MA’s baggrund
kan derfor have indflydelse på hans syn på native advertising.

5.2.2 Hvad mener alle andre?
De professionelle idealer, der knytter sig til rollen som journalist, kan beskrives som en samling af
værdier (jf. s. 32), der blandt andet hviler på en række demokratiske forpligtelser. Af samme årsag
knytter der sig en række sociale forestillinger til rollen som journalist. Det har således en stor indflydelse på journalisterne RT og MA, hvordan de forestiller sig, at andre forestiller sig deres professionelle rolle. Og især hvordan deres fæller i form af andre i det journalistiske felt ser på deres arbejde:

”(…) jeg tror, at hvis I snakker med Rasmus, så vil han nok sige, at sådan som det redaktionelle
klima er i øjeblikket, så er det ikke specielt højstatus blandt journalister ansat på Ekstra Bladet at
være native-journalist. Det, tror jeg, er hans følelse (…) Der er mange, eller ikke mange, men jeg
tror, at native-journalister er lidt ugleset. Jeg tror, at man ser på dem lidt som en form for luderjournalister” (MB: 212).

Forestillingen reproduceres af en kommerciel medarbejder: “Vi er jo the dark side. Altså der er ikke
noget i forhold til dem heroppe, de er også på the dark side som os. Men hvis man går ned på tredje… Puha, det er noget helt andet” (FN, KM). Ifølge Willig kan native-journalistik altså betragtes som
værende en del af det kommercielle lønarbejde og har dermed lavstatus: ”(…) der er mange, der
mener, at det er luderagtigt, fordi man er købt af branchen (…)” (MA: 180).

Vores empiri viser dermed, at de sociale forestillinger om, hvad rigtige journalister bør og gør, fortsat knytter sig til nyhedsparadigmet. RT erkender også, at han i starten tænkte meget over, hvordan
andre så på, at han skulle skrive native-artikler:
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”Det er inde i mit hoved, har jeg fundet ud af. Det er simpelthen inde i mit hoved, at jeg tror, at
de tror, at nu har jeg solgt ud eller er en dårligere journalist, fordi jeg laver det her. Jeg har aldrig hørt nogen sige noget om det. Jeg hørte nogle brokke sig over, at de synes, det kan være
farligt med sponsoreret journalistik, men de har aldrig sagt noget om, at det var negativt eller
dårligt. Tværtimod, så var det positive reaktioner med: Ej, det er fedt, og I tjener penge” (RT:
167).

På samme vis observerede vi en redaktionel medarbejder fortælle, at da han i sin tid blev ansat,
havde han forlangt at sidde på tredje sal: ”Jeg er journalist. Det var der, jeg ville være” (FN, RM).
Selvom medarbejderen nu er glad for at sidde på femte sal, kan dette anskues som et af de allerførste forsøg på at holde fast i rollen som journalist i frygt for at blive anset som kommerciel medarbejder.

Empirien bekræfter, at de sociale forestillinger om, hvad der er høj- og lavstatus i journalistfaget
bliver reproduceret. Selvom journalisterne og deres journalistfæller ikke nødvendigvis selv mener,
at dette gør sig gældende, tegner der sig alligevel et normativt billede af native-journalister, som
alle er overbeviste om, at andre tror på. De sociale forestillinger får indflydelse på, hvordan journalister med kommercielt arbejde framer sig selv og deres rolle: ”Jeg tror, folk, der laver det, jeg laver,
journalister, der er ansat på content-delen, de har ofte et større behov for at retfærdiggøre sig selv,
når de sidder sammen med rigtige journalister” (MA: 184). Her fremhæver MA, at der opstår et
behov hos native-journalister for at retfærdiggøre deres arbejde. I det følgende afsnit vil vi se på,
hvilke metoder de benytter sig af i forsøget på opnå denne retfærdiggørelse.

5.2.3 Diskrepans mellem idealer og praksis
Både RT og MA ved, at de ikke producerer journalistik ud fra den traditionelle ideologi, men de har
fortsat en journalistisk tilgang til deres job. Den opfattelse deler PM ikke: ”De er uddannet journalister, men de arbejder ikke som journalister lige nu” (PM: 221). For RT og MA’s vedkommende er
der opstået en uoverensstemmelse mellem, hvad de som journalister mener, de bør gøre, og hvad
de som journalister egentlig gør. For at beskrive denne tilstand går vi for en stund ud over begreber
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om journalistisk praksis og trækker på en teori fremført af den amerikanske psykolog Leon Festinger
(1957). Er der uoverensstemmelse mellem følelsen af, hvad man som menneske gør og bør, befinder man sig ifølge Festinger i en tilstand af kognitiv dissonans:

“(…) dissonance, that is, the existence of nonfitting relations among cognitions, is a motivating
factor in its own right. By the term cognition (…) I mean any knowledge, opinion or belief about
the environment, about oneself, or about one’s behavior. Cognitive dissonance can be seen as
an antecedent condition which leads to activity oriented toward dissonance reduction”
(Festinger 1957: 3).

Festinger mener, at når man befinder sig i denne tilstand, hvor der er uoverensstemmelse mellem
ens egen overbevisning og ens egne handlinger, så orienterer man sig automatisk mod at reducere
dissonansen. Det kan man gøre ved at ændre sine handlinger eller ved at ændre sin viden, altså sine

overbevisninger (Festinger 1957: 6, 18-21). Native-journalisterne på Ekstra Bladet kunne godt vælge
at ændre deres handlinger. De kunne sige op og finde et nyt arbejde, hvor de kunne leve op til de
journalistiske idealer. Men i stedet ser vi, at de ændrer deres overbevisninger for at reducere dissonansen og finde sig til rette i deres rolle. Ud fra empirien har vi identificeret fem strategier, som
journalisterne i Story Studio benytter i forsøget på at reducere den kognitive dissonans:

1.

Native advertising er et springbræt

2.

Native advertising giver stadig mulighed for at bruge den journalistiske værktøjskasse

3.

Ekstra Bladet er de bedste på native-området og leverer kvalitetsindhold

4.

Native advertising er slet ikke journalistik og behøver derfor ikke forsvares

5.

Native advertising er en del af virkelighedens mediebillede

I det følgende vil vi gennemgå de fem strategier, der skal skabe overensstemmelse mellem, hvad
journalisterne mener, de bør, og hvad de rent faktisk gør.

1. Native advertising er et springbræt
Vi hører en af journalisterne fortælle, at han godt kan lide at lave native, ”men jeg skal ikke lave
native resten af mit liv” (FN, RM). Han fortæller efterfølgende, at native advertising bruges som et
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springbræt til på sigt at lave noget andet. Han benytter sig dermed af en strategi, hvor han overbeviser sig selv om, at det at skrive native-artikler er midlertidigt og et middel til, at han senere kan
blive til en ”rigtig” journalist.

2. Native advertising giver stadig mulighed for at bruge den journalistiske værktøjskasse
RT fortæller, at selvom han ikke producerer uafhængig journalistik, bruger han fortsat greb fra den
journalistiske værktøjskasse: ”Men det er journalistiske greb og metode, vi bruger, når vi laver det.
Vi fortæller gode historier, helt grundlæggende” (RT: 163). Det hjælper altså RT, at han overbeviser
sig selv om, at han bruger mange af de samme værktøjer, som andre journalister bruger, og at han
får lov til at bruge de redskaber, han har lært som journalist:

”Det er de samme greb, altså at se, hvad er den gode historie her? Hvem skal jeg snakke med,
hvilke kilder skal jeg have på, hvordan skal den skæres, hvad for nogen billeder skal jeg have på?
– for at gøre det til en god historie. Så vi er jo somme tider over i noget lidt featureagtigt, ”news
you can use-agtige” gode tips og tricks, som ligner utroligt meget det journalistik, du ser andre
steder” (RT: 164).

3. Ekstra Bladet er de bedste på native-området og leverer kvalitetsindhold
Ovenstående citat illustrerer desuden, at RT er af den overbevisning, at meget af det indhold, han
producerer, minder om “rigtig journalistik”. Han får en fornemmelse af at producere noget, der
ligner det, alle andre journalister producerer, og som i øvrigt er populært blandt læserne:

”Jeg synes, at vi på Ekstra Bladet har den bedste native-ordning i Danmark, fordi vi er dem, der
laver det fedeste indhold. Jeg er ikke specielt imponeret over det, jeg ser mange af de andre
steder, så jeg tænker, hvorfor skulle man dog gide at læse det? Men jeg synes, at det, vi laver
her, er fedt” (RT: 163).

Vi observerede desuden, at de redaktionelle medarbejdere forsøgte at tage afstand fra meget at
det øvrige arbejde, der foregår på femte sal, og som ikke relaterer sig til det journalistiske: “Jeg hader i virkeligheden at skulle stå og diskutere med en kunde en hel dag. Det er ikke min opgave at
forklare dem, hvad native er. Jeg vil bare gerne fortælle gode historier” (FN, RM). Den kognitive
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dissonans forsøges dermed reduceret ved at søge mod det arbejde, der relaterer sig til det journalistiske håndværk og det kvalitetsindhold, der produceres på tredje sal.

4. Native advertising er slet ikke journalistik og behøver derfor ikke forsvares
MA lægger på intet tidspunkt skjul på, at han ikke anser native advertising som journalistik. Han
forsøger ikke at forklare over for andre eller sig selv, hvorfor native advertising alligevel har rødder i
og fællestræk med journalistikken. Han har indstillet sig selv på, at native advertising ikke er journalistik:
”(…) jeg synes også, at definition er vigtig, ikke at kalde det journalistik, fordi det er sådan, at native
advertising IKKE er journalistik (…)” (MA: 180).

MA har anlagt den strategi, at det, han laver, slet ikke kan sammenlignes med journalistik, og derfor
behøver han ikke omtale sig selv som journalist eller holde fast i journalistiske idealer.

5. Native advertising er en del af virkelighedens mediebillede
Observationerne viser desuden, at de redaktionelle medarbejdere i Story Studio forsøger at reducere den kognitive dissonans ved at indtage det synspunkt, at native advertising er uundgåeligt og en
del af mediebilledet: “Altså hvis vi ikke tjente nogen penge, havde jeg ikke noget arbejde” (RT: 164).

“Det kan meget gå hen og blive sådan en religiøs snak om, hvad man vil, og hvad man ikke vil.
Og det er aldrig sundt for udviklingen. Det er i hvert fald meget sundt for afviklingen, kan man
sige, for så lukker vi jo bare avisen” (TS: 204).

”(…) de eneste, som tager afstand, det er DR-journalister, fordi de er licensbetalte. Så de sidder
derude på deres moralske højborg og ved ikke, hvordan verden fungerer. Fordi det er jo bare
virkeligheden det her. Medier skal jo fucking lave penge. Og ellers bliver folk fyret (…)” (MA:
184).
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5.2.4 Nye roller
Ifølge Anderson kæmper journalister om lov til fortsat at have en vis autoritet over for andre med
samme færdigheder (jf. s. 35). Den igangværende kamp om, hvad der adskiller journalister og andre
med journalistisk ekspertise, kan være en af årsagerne til, at de sociale forestillinger om journalister
stadig knytter sig til ideologierne og læner sig mod den intellektuelle pol. Det sker på trods af, at
flere og flere journalister i dag ikke arbejder med ideologien som pejlemærke. Så̊ selvom journalister stadig opfatter sig selv som uafhængige vagthunde, tyder meget på, at selve autonomien er
under forandring med den stigende kommercialisering. Vores undersøgelse bygger derfor ovenpå
tidligere undersøgelser, der viser, at journalister er begyndt at orientere sig mod konkurrenceaspekter i arbejdet, hvorfor de erstatter den journalistiske kaldsorientering med en mere lønmodtageragtig tilgang til arbejdet.

Wedel finder tilsvarende, at den journalistiske ekspertise spreder sig, og at den journalistiske værktøjskasse i stigende grad benyttes af PR-bureauer og virksomheder i Danmark.26

”Hvis du går ind på et reklamebureau, og de sidder og har det samme møde omkring, hvordan
de skal pitche til en kunde og bygge hele budskabet op, så vil du ikke kalde det journalistiske
værktøjer (…) Man skal passe virkelig, virkelig meget på med at snakke om journalistik og journalistiske værktøjer, fordi hvad fanden, jeg ved sgu ikke, hvad journalistiske værktøjer er? Er det
journalistiske værktøjer at fortælle en god historie? Det ved jeg sgu ikke” (MA: 182).

MA udtrykker her forvirring over, hvad de journalistiske værktøjer er, og han synes at have svært
ved at koble værktøjskassen til ideologien om pressens uafhængige og demokratiske funktion. Der
kan dermed argumenteres for, at native advertising som fænomen skriver sig ind i en medieudvikling, der kendetegnes ved, at nyhedsparadigmet står for fald. I takt med at den velkendte tekststruktur og værktøjskassen i stigende grad benyttes af andre aktører end journalister, afkobles de
to elementer fra de to resterende elementer: idealet om objektiv journalistik, der skal formidles til
den moderne oplyste samfundsborger. De to enheder rykker sig i stigende grad væk fra hinanden,

26

En undersøgelse fra England viser, at halvdelen af alle avishistorier i britiske kvalitetsmedier stammer fra nyhedsbureauer og påviser desuden, at halvdelen af alle historier har et PR-element i sig (Lewis et al. 2008).
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hvilket synes at få den konsekvens, at journalistikkens før så genkendelige redskaber i højere grad
forbindes med indhold, der ikke knytter sig til den traditionelle journalistiske ideologi.

5.2.5 Opsamling
Der er forskel på, hvordan native-journalisterne MA og RT omtaler deres egen funktion, samt hvordan andre omtaler den. Begges selvforståelse er under stor indflydelse af, at der er en social forestilling om, at betalt journalistik har lavstatus. Begge forsøger at retfærdiggøre deres arbejde og
reducere deres kognitive dissonans ved hjælp af flere forskellige strategier. Blandt andet ved at
holde fast i, at der bruges redskaber fra den journalistiske værktøjskasse, at det stadig er kvalitetsindhold, der produceres, og en erkendelse af at det er virkelighedens kår.

Native advertising er desuden endnu et eksempel på, at den journalistiske værktøjskasse og de
journalistiske redskaber anvendes til formål, der ikke beror på nyhedsparadigmet.

5.3 Samarbejde
Dette tema undersøger selve samarbejdet i og omkring en native-produktion, da empirien har vist,
at der ligger en række samarbejdsmæssige udfordringer i at producere native advertising.

Ifølge Stiernstedt er en af de helt store udfordringer ved native advertising, at der traditionelt har
været en kraftig organisatorisk barriere mellem redaktionelle og kommercielle afdelinger, og denne
barriere kan både være fysisk, strukturel, kulturel og ideologisk (jf. s. 27). Selvom den danske presse
ifølge Hallin og Mancini altid har været afhængig af et kommercielt markeds muligheder, både hvad
angår annoncører og investorer, har der været tradition for at holde den redaktionelle og kommercielle afdeling adskilt og have vandtætte skotter mellem de to. Native advertising rykker ved den
traditionelle opdeling, da produktionen fordrer et samarbejde mellem de to afdelinger:

”(...) Det rykker ved nogle af de grænser, som tidligere har været meget tydelige, altså de her
(...) vandtætte skotter mellem redaktionen og en annonceafdeling. At de vandtætte skotter lige
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pludselig... Ja, der er et hul i dem, så der slipper noget lys ind, var jeg ved at sige. Altså, det er jo
en sammenblanding af kommercielle og redaktionelle interesser” (MB: 209).

Implementeringen af native advertising fremstår som et forsøg på at nedbryde dele af den mur, der
adskiller de to afdelinger. Dette tema undersøger, hvilke udfordringer der opstår i nedrivningen af
den organisatoriske barriere, når journalister og kommercielt ansatte skal til at samarbejde. Det
empiriske materiale har afdækket tre overordnede udfordringer:

1. For mange aktører
2. Modstridende interesser
3. Definitionsvanskeligheder

5.3.1 For mange aktører
Når en købsproces indledes, er det som oftest en kunde, der henvender sig til enten et mediebureau eller direkte til en kommerciel medarbejder i Ekstra Bladet Salg med et markedsføringsønske.
Mellem 85 og 90 % af kunderne benytter sig af et mediebureau (FN, KM), hvorfor det i de fleste
tilfælde er mediebureauet, der henvender sig til en sælger i Ekstra Bladet Salg. Herefter finder en
række møder sted, og de redaktionelle medarbejdere bliver involveret og er med til at idéudvikle.
På disse møder pitches idéer, der bliver præsenteret oplæg for kunden eller mediebureauet, og der
tages beslutninger om, hvad der skal produceres for kunden. Sommetider involverer møderne kunde, bureau og kommerciel medarbejder, sommetider involverer de kunde, kommerciel medarbejder og redaktionel medarbejder.
Når kunde, eventuelt mediebureau, kommerciel medarbejder og redaktionel medarbejder er
enige om, hvad kunden køber og under hvilke betingelser, vil produktionen herefter blive udarbejdet af en eller flere redaktionelle medarbejdere. Aktørerne kan illustreres således:
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Figuren er forsimplet, da det varierer, hvor mange af aktørerne der deltager i de forskellige led af
processen:

”(...) kunderne kan også være forskellige, mediebureauet kan være forskellige, så det er faktisk
meget sjældent, at du har tre situationer, der er ens. Altså, hvor det er den samme type kunde,
mediebureau, sælger, og så mig, så det er jo mange forretningsgange, som vedvarende skal tilpasses og optimeres” (RT: 167).

Uanset rækkefølgen illustrerer figuren, at der er mange aktører, der tager del i processen, hvilket
fremstår som en strukturel barriere og stor udfordring for de redaktionelle.

”(…) der skal så mange folk ind over, og den skal igennem mediebureau, og den skal igennem
det ene og det andet. Og så er der et brief, der går tabt hist og her. Vi bruger også sygt meget
tid på at få afklaret, hvad er det, det her skal handle om, og i sidste ende få godkendt produktet,
så alle er glade. Det er den store hurdle” (MA: 186).

Som citatet antyder, er mediebureauerne ”et ekstra irriterende led” (FN, RM), hvor meget går tabt;
noget vi gentagne gange observerede:

ON: [KM]: “Det her er mega god learning i forhold til, hvem der skal ind i de forskellige processer. Karina (red. fra mediebureauet) skal varetage det hele, og hun ved ikke nok om vores produkt”.
[RM]: “Det, der er irriterende for os, er, at den tit ligger hos mediebureauet, men det ser ud
som om, det er os, der fucker op (…)” (FN, 5/10).

Mens mediebureauerne fremstår som en irritation for de redaktionelle medarbejdere, er de i stedet en hjælp for de kommercielle medarbejdere, da de tit “agerer projektledere” (FN, KM).

Desuden observerede vi, at arbejdsgangen mellem journalisterne og sælgerne ofte ikke er afstemt
på forhånd:
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”De store problemer, vi har lige nu, er, at sælgerne lover kunderne noget, som vi ikke kan holde.
Så lover de kunden, at artiklen kommer på om en uge. Men der har vi måske noget andet planlagt, så vi skal blive bedre til, at de (red. sælgerne) tjekker produktionsplanen” (FN, RM).

Arbejdsgangen skaber tydeligvis frustration blandt de redaktionelle. Vi observerede i køkkenpositionen, at en kommerciel medarbejder tilfældigt kom forbi en redaktionel medarbejder. De begyndte
at drøfte et fremtidigt møde, og den kommercielle medarbejder fortalte, at kunden havde et budget på 150.000 kroner. Den redaktionelle medarbejder virkede overrasket, dernæst irriteret og sagde: ”Så er fem artikler jo ikke nok”. Efterfølgende spurgte vi ind til situationen, og den redaktionelle
medarbejder fortalte, at det var irriterende, da det nu gav dobbeltarbejde, at den kommercielle
medarbejder ikke havde fortalt om budgettet noget før: “Det der med kommunikationen, det… (…)
Nu skal jeg tilbage og brainstorme på en dyrere løsning” (FN, RM).

Frustration med processen kan også spores hos de kommercielle medarbejdere: ”Der er jo mig,
kunden, bureauet og så [RM]. Så ringer kunden til bureauet, som ringer til mig, og så skal jeg tale
med [RM]. Her er det altså ofte nemmere, at [RM] bare taler direkte med kunden” (FN, KM). Men
ønsket om den arbejdsgang er ikke at finde hos de redaktionelle: “Det er ikke min opgave at forklare dem (red. kunden), hvad native er. Jeg vil bare gerne fortælle gode historier” (FN, RM).

Vores undersøgelse har generelt kastet lys over en proces, der fremstår forvirrende for aktørerne.
Det udmønter sig særligt ved, at processerne aldrig er ens, vidensdelingen er svær, og kommunikationen er utilfredsstillende. Vores empiri viser dog også, at processen er blevet bedre siden Story
Studios opstart i marts 2016. For det første er de redaktionelle og kommercielle medarbejdere blevet samlet på femte sal, hvilket betyder, at man til dels har nedbrudt en fysisk barriere, da aktørerne ganske enkelt er tættere på hinanden. Med tiden må det formodes, at også den strukturelle barriere løbende vil blive nedbrudt, når der udveksles erfaringer: “Det er blevet bedre, nu når de (red.
journalisterne) går til kundemøder og kan se de udfordringer, vi sidder med” (FN, KM).

De to afdelinger nærmer sig altså hinanden fysisk og strukturelt, mens den kulturelle barriere endnu langt fra er nedbrudt. Det ses, at femte sal som helhed er gruppeopdelt: ”Altså, vi spiser ikke
frokost sammen” (FN, RM). Der er ”kliker”, der er formet efter, hvem der er redaktionel, og hvem
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der er kommerciel. Vi observerede selv et konkret eksempel, hvor en kage fra dagen før blev hevet
frem fra køleskabet i køkkenet:

ON: En række fra den kommercielle afdeling sætter sig omkring et bord og begynder at spise
kagen. De taler om fritid. Intet arbejde. De joker lidt med, hvem der egentlig har retten til den
kage, og om det er ok, de har ‘erobret den’. “Hvorfor tror vi egentlig, det er vores kage?”

Vi ser, at man ved at placere Story Studio på femte sal har nedbrudt den fysiske barriere, mens man
nu er i færd med at finde en passende arbejdsgang for de mange involverede aktører, så man med
tiden også kan nedbryde den strukturelle barriere. Dermed synes Ekstra Bladets kommercielle femte sal at være nået langt i forsøget på at nedbryde hele den organisatoriske barriere, selvom der
fortsat findes en kulturel mur mellem de redaktionelle og kommercielle medarbejdere.

5.3.2 Modstridende interesser
Muren mellem de to afdelinger er i høj grad også ideologisk, og en af de helt store udfordringer i at
samarbejde om det samme produkt ligger i, at de to afdelinger ikke har ens interesser.
For de redaktionelle medarbejdere gælder ønsket om at skabe den gode fortælling, men for de
kommercielle medarbejdere gælder ønsket om at få flere kunder, der køber flere annonceprodukter:

”Det har jo været lidt af en rejse for [RM], særligt de uddannede journalister. De skal pludselig
vænne sig til at være kommercielt ansat. De har skullet ind i det her game, der er kommercielt.
De forstår ikke, at kunden altid har ret. Pludselig skal de til at have en anden hat på” (FN, KM).

De modstridende interesser kommer også til syne i den økonomiske barriere. Ifølge Stiernstedt kan
det få økonomiske konsekvenser, hvis kvaliteten af et produkt forringes, da det kan medføre et fald
i salget. Brugen af native advertising kan ifølge Piety risikere at underminere Ekstra Bladets brand
og troværdighed, hvilket de redaktionelle aktører på Ekstra Bladet er meget opmærksomme på:
“(...) Hvis folks oplevelse af eb.dk var, at vi var sådan nogle, der kun lavede betalt journalistik, så ville
vi tabe på den lange bane, så det er noget med at holde en balance i de her ting” (PM: 225).
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”Jeg kunne da enormt godt tænke mig at have flere native-pladser på eb.dk. Men hvis jeg får
det, så har det jo en offeromkostning, så er der nogle andre placeringer, nogle andre områder,
som vil miste nogle placeringer (…)” (TS: 198).

Vores observationer viser omvendt, at forståelsen af den økonomiske barriere ikke er til stede hos
de kommercielle medarbejdere: “Jeg kom fra Berlingske og tænkte, at når jeg kom til EB, så ville der
være så mange muligheder. Men sådan er det slet ikke. Det er bare nej til alt på forhånd” (FN, KM).

Fra et teoretisk udgangspunkt kan man argumentere for, at de modstridende interesser skyldes, at
journalistiske og kommercielle aktører ifølge Salter har to forskellige kommunikationslogikker. Vi
ser, at samarbejdet mellem de kommercielle og redaktionelle medarbejdere er besværliggjort af, at
sælgerne med deres strategiske logik ikke formår at se den økonomiske barriere, der ligger i, at
brandet ikke må undergraves. De redaktionelle medarbejdere er med deres publicistiske logik præget af nyhedsparadigmet og ønsket om uafhængig formidling, hvilket med tydelighed viser, at den
ideologiske barriere langt fra er nedbrudt.

Men ifølge Wadbring reduceres journalisters skepsis over for kommercialiseringen, når journalister
selv begynder at arbejde med kommercielt indhold:

”Da jeg kom til Ekstra Bladet første gang, var der en krig mellem den kommercielle afdeling og
redaktionen. Det, der er hele forskellen nu, det er, at tidligere havde du kun papiravisen. Der var
ligesom nogle, der skulle sørge for, at den kom ud til folk, og nogle skulle sørge for at sælge nogle annoncer. I dag er det en... Altså vores primære indtægt er en gratisavis, eb.dk, og der er du
nødt til i høj grad at have et samspil mellem de kommercielle og de redaktionelle” (PM: 222).

Vi observerede selv, at PM kom op til femte sal en dag, hvor Story Studio havde produceret en video, der var gået viralt med mere end to millioner visninger. Under fejringen sagde PM til medarbejderne: ”Jeg vil også gerne sige, at jeg er glad for at være heroppe, og det håber jeg, at jeg kom-
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mer meget mere til fremover. I har bevist, at de redaktionelle og kommercielle kan arbejde meget
tæt sammen” (FN, PM).27

Ekstra Bladet har implementeret en native-redaktion, hvor man på trods af samarbejdsvanskeligheder og modstridende interesser mellem de kommercielle og redaktionelle har skabt et samarbejde,
der fungerer. Den organisatoriske barriere er i færd med at blive nedbrudt, og det synes ikke urealistisk, at barrieren mellem tredje og femte sal på sigt også kan nedbrydes:

”Ja, altså min drøm var jo, at vi lagde en stor spånplade hen over gården herude, sådan at alle
kunne være hernede på tredje sal, ikke? Og det er også de kommercielles drøm – det kommer
ikke til at ske. Altså, det er simpelthen en fysisk ting her, at vi kan ikke være på samme etage,
men det ville... Altså vi er ét EB, som er fælles om at nå de mål, vi skal. Så har vi hver nogle funktioner i det, men vi er fælles om det. Den fællesskabsfølelse ville være meget nemmere at dyrke, hvis vi alle sammen sad på tredje sal” (PM: 223).

5.3.3 Definitionsvanskeligheder
Empirien viser, at der i praksis opstår forvirring om, hvad native advertising er. Kunderne kan blandt
andet have svært ved at kende forskel på native advertising og advertorials:

”Det (red. native) er blevet et pisse hamrende modeord, så der er mange kunder, der gerne vil
have det. Men når [AK] så siger: “Vi skal have noget native”, og hvor vi så kommer med et oplæg
på noget, som vi gerne vil lave, artikler som fx: ”Sådan her ville verden se ud uden internet”, og
”De her ting tager du for givet ved internettet” (...) Og så siger de, nej, nej, nej, vi skal bare have
en native-artikel om, at vi har halv pris på bredbånd her det næste halve år” (MA: 187).

Det kan skyldes, at de kommercielle medarbejdere har svært ved at sælge idéen om native advertising til en kunde, da fænomenet bygger på en journalistisk fortælling: ”Det er utroligt, hvor svært
det kan være for ikke-journalister at forstå, hvad native egentlig er” (FN, RM).

27

Citatet er ikke anonymiseret, da vi ikke mener, Poul Madsen indgår i en kompromitterende kontekst, da citatet
stammer fra en tale i et åbent forum.
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”De (red. sælgerne) er jo ikke vant til at sælge begejstring (...) Sådan er kam’ere (red. key account managers) eller sælgere jo ikke. De er jo ikke begejstrede. De skal sælge noget: Det bedst
mulige produkt til vanvittige priser for kunden, og en pris der gør, at vi taber mindst muligt. Det
er sådan lidt det, som sælgere skal. Så de har jo kæmpe udfordringer med at kunne sælge native, fordi hvordan gør de det?” (TS: 196).

Af samme årsag er det ikke nødvendigvis native advertising, som sælgerne fremhæver under et
kundemøde: ”Når jeg har en kunde i røret, foreslår jeg altid en advertorial først. Det giver mere for
både os og kunden. De kan bedre mærke et salg” (FN, KM).

Vores undersøgelse peger på, at definitionsvanskelighederne også bunder i, at native advertising
benyttes forskelligt fra medie til medie: “Nogle af vores advertorials kører til Jyllands-Posten og bliver brugt som native. Så nogle steder giver man nok lidt mere køb på den redaktionelle linje, end vi
gør her” (MA: 184).28 Det bekræfter litteraturens tese om, at der endnu ikke er en universel definition af native advertising.

Udfordringen ved native advertising giver sig yderligere udtryk i, at det er vanskeligt at påvise effekten af native advertising over for kunder: “Det er mere klart med advertorials, fordi det udløser salg,
kliks osv. Native er en mavefornemmelse for, hvor langt man er nået ud” (FN, KM).

“Der er rigtigt mange udfordringer med native advertising. Den største sådan set fra mit perspektiv, det er, at vi ikke aner, om det virker. Vi aner simpelthen ikke, om det er noget, der giver
kunderne value for money (...)” (MB: 210).

Manglen på en universel definition af native advertising og manglen på et reelt succesparameter
har medført, at der internt i Story Studio er opstået en arbejdspraksis, hvor man kombinerer advertorials og native advertising:

28

JP/Politikens Hus arbejder i skrivende stund på at skabe en fælles betegnelse for native advertising, så huset internt
ikke forvirrer kunderne.
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“Jeg mener, at native advertising dækker både advertorial og det, som vi kalder native. Det er jo
sådan en fælles trappe. Det er jo egentlig bare indhold, som ligger på en hjemmeside eller er i
en avis, og som på en eller anden måde indgår i et redaktionelt flow” (RT: 162).

Der skabes dermed en intern logik om, at man ved at kombinere de to formater i en kampagne skaber indhold, der har reel effekt og kan måles:

”Altså vi har i hvert fald succes på EB med at kombinere native med advertorial (...) Man åbner
den her berømte tragt, og så lidt længere nede i tragten, hvor man gerne skal have folk til at have nogle købsintentioner, der kan man så ramme dem efterfølgende med en advertorial, som er
sådan mere produktorienteret eller (…) konverterer til en handling. Og den handling skal gerne
ende i et køb (...)” (TS: 197).

Story Studios arbejdspraksis med native advertising kan illustreres således:

Ovenstående kombination fremstår som et nyt perspektiv og bidrag til definitionsdebatten af native
advertising, der hidtil har adskilt de to formater i praksis. I selve produktionen og arbejdsgangen
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med native advertising ses, at de to formater fungerer i samspil og sælges på de synergier, de skaber sammen. Det fremstår som et forsøg på at tilfredsstille både den publicistiske og strategiske
logik, så både de kommercielle og redaktionelle medarbejdere kan skabe en praksis, der fungerer
internt.

5.3.4 Opsamling
Redaktionelle og kommercielle medarbejdere skal med native advertising samarbejde om et produkt, der i forvejen er svært at definere, hvilket medfører en række kommunikationsvanskeligheder. Ekstra Bladet har formået at nedbryde en stor del af den organisatoriske barriere internt på
femte sal, omend de modstridende interesser betyder, at den ideologiske barriere er vanskelig at
nedrive. De modstridende interesser har skabt en praksis, hvor native advertising ofte sælges i samspil med advertorials, hvilket fremstår som et nyt perspektiv på definitionsdebatten af, hvad native
advertising er, og hvordan det fungerer i praksis.

5.4 Etik
Dette tema tager fat i de etiske spørgsmål, der opstår undervejs i arbejdet med native advertising.
Først vil vi berøre de stofområder, Story Studio beskæftiger sig med i deres native-artikler, og hvilke
overvejelser der ligger i valget. Derefter vender vi os mod deklarationsspørgsmålet og de etiske
diskussioner, der kan rejses. Endeligt berører vi, hvor produktionen af native advertising efterlader
presseetikken.

5.4.1 Hvad må man skrive om?
Empirien peger på, at det i hvert enkelt tilfælde vurderes, om en given kunde og et givent tema må
optræde i en native-artikel produceret af Story Studio. Der synes udadtil at være nogenlunde enighed på mediet om, at man ikke behandler nyheder, politik og religion i native-artikler, da disse skal
behandles objektivt og uafhængigt. Men i sidste ende er det bullshit-alarmen, der bestemmer, hvad
der skrives native om:
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Interviewer: ”Så det er lidt en mavefornemmelse?”
PM: “Altså jeg synes, al journalistik og udvælgelsen af journalistik... handler sådan set om at
sætte en eller anden form for etik op omkring det. Noget... du kan også kalde det mavefornemmelse, men noget hvor man siger, der er en eller anden streg, men det er ikke altid nødvendigvis særligt klart, hvor stregen i virkeligheden er – men der er en streg” (PM: 220).

PM forklarer, at der er en streg, der markerer, hvad der må skrives om, men også at den kan være
svær at se. Under vores interview med MA blev det klart, hvor vanskelig den streg kan være at
trække:

MA: ”(...) vi skriver ikke om politik og religion. Der kan man sige, at så ville vi begynde at have et
problem, hvis vi gik ind, og Alternativet eller Liberal Alliance kom til os og sagde: Vi skal have en
native artikel om, hvordan verden ser ud lige nu (...) der kunne jeg nok godt begynde at se en
etisk problemstilling”.
Interviewer: ”Hvorfor, hvis det er kommercielt indhold?”
MA: ”Ja, det er sgu et godt spørgsmål, for nu modsiger jeg mig selv lidt. Nej, jeg tager det tilbage. Nej, det ville jeg egentlig ikke se et problem i. Hvis man deklarerede tydeligt, at det var LA…”
Interviewer: ”Så ville man godt kunne skrive om religion og politik?”
MA: ”Det ved jeg sgu ikke... Nej, jamen jeg synes bare, det der med at jeg sidder og tænker så
meget over det, altså det understreger bare, at det er så pissehamrende gråzone-agtigt, hvad
det egentlig er det hele, for det er sgu svært at sige. Altså det er jo meget en mavefornemmelse, ikke? Fra artikel til artikel. Hvad kan man tillade sig, og hvad kan man ikke?” (MA: 188)

Under vores interview når MA at ændre sin holdning til, hvad der må skrives om, og han understreger selv, at det er en svær gråzone at navigere i. Han henviser som så mange andre også til mavefornemmelsen. Dermed bliver det en situationsetik (Brurås 2002), der hersker i forbindelse med
Ekstra Bladets produktion af native-artikler; en opfattelse af, at hver situation er unik og kræver sin
egen vurdering (Brurås 2002: 130-131). Det kan selvfølgelig være en fordel, at der bliver taget individuelt hensyn til hvert enkelt tilfælde, men det betyder samtidig, at der er usikkerhed om, hvad
man som journalist må skrive artikler om, og når man arbejder i et felt, der i forvejen betegnes som
en gråzone, giver det journalisterne et stort ansvar. Alligevel ønsker journalisterne ingen ekstra fæl-
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lesregler for omgangen med native. Hverken internt på Ekstra Bladet eller i branchen: “Nej, det ville
besværliggøre mit job. Altså det ville give mig ekstra benspænd (...)” (MA: 189).

“Nej, slet ikke, og jeg mener også, at det, tror jeg, er meget svært. For det svarer i virkeligheden
til, at man også skulle have nogle retningslinjer for, hvordan man laver journalistik for de forskellige blade og aviser og publikationer, det kan man jo ikke. Fordi det, som er god skik for EB,
er ikke god skik i Information eller på Politiken og omvendt. Altså, og der er jo markedsføringsloven, som vi skal overholde” (RT: 176).

5.4.2 Hvad betyder deklarationen?
Stiernstedts tredje barriere, den juridiske, har til formål at vise, at det kan være svært at implementere native advertising, fordi en række juridiske regler (jf. s. 20) foreskriver, at der skal være tydelig
skelnen mellem kommercielt og redaktionelt indhold. Derudover findes der en række normative
regler (jf. s. 21), der ligeledes skal sikre, at de to områder holdes adskilt.

Vi observerede på Ekstra Bladet, at de juridiske rammer for native advertising blev prioriteret meget
højt.

”(…) vi deklarerer super, super godt. Vi fortæller folk, at det er sponsoreret, vi har disclaimer,
der fortæller, hvad native advertising er, og hvorfor vi producerer det. Det kan de bare gå ind og
læse. Der har vi verdens bedste brugsanvisning og varedeklaration” (TS: 205).

Den samme forståelse ses hos en kommerciel medarbejder:

“De går meget op i, der står sponseret indhold på det hele, for ellers kommer Forbrugerombudsmanden efter os (...) Da jeg kom, fik jeg at vide, at du skal lade som om, Forbrugerombudsmanden sidder på tredje sal“ (FN, KM).

På Ekstra Bladet lyder det, at grunden til, at man er yderst optaget af at overholde de juridiske regler, er, fordi man godt ved, at alle holder øje med Ekstra Bladet, og at mange anser mediet som den
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frække dreng i klassen: “Vi har ondt i røven over, hvad folk foretager sig hele tiden. Og derfor er vi
jo nødt til simpelthen at værne om, at folk ikke får ondt i røven af at læse os (PM: 227).

“(...) vi har været meget obs på det. Også fordi vi godt ved, at EB er et medie, mange har en
mening om. Jamen så skal vi jo bare sørge for, at vi ligesom på mange andre områder gør det
måske lige 10 % bedre eller er mere opmærksomme end andre” (TS: 206).

Vores undersøgelse peger på, at hvis deklarationen er i orden, synes medarbejderne ikke at have
nogen problemer med at producere native advertising:

“(...) de deklarationsregler, som vi har på EB, de er jo klappet af med Forbrugerombudsmanden,
inden vi gik i gang. Hvor stort det skal være, og hvor det skal stå henne. Det er jeg fint tilfreds
med. Jeg kan ikke se nogen etiske udfordringer i det” (RT: 175).

RT mener, at fordi Ekstra Bladet holder sig inden for markedsføringsloven, er der ikke nogen etiske
udfordringer ved native advertising.

Selvom RT ikke selv føler, at der er etiske udfordringer i hans daglige arbejde, observerede vi flere
aspekter i arbejdet med native advertising, der indbyder til etisk diskussion og kalder på etiske
overvejelser. For det første spurgte vi under observationerne ind til relaterede links i artiklerne (jf. s.
69), hvor RM forklarede, at relaterede links godt kan koble native-artikler sammen med øvrigt indhold. Det kan antages, at hvis læseren klikker sig videre til en native-artikel igennem en almindelig
artikel, kan det være sværere at nå at opfange og gennemskue, at der er tale om kommercielt indhold, da native-artiklen i endnu højere grad vil ligne en naturlig del af mediets flow.

For det andet er kommentarsporet på native-artikler fjernet (jf. s. 68), så brugerne ikke har mulighed for at kommentere på artiklernes indhold, da kunderne frygter brugernes reaktioner. Dermed
er artiklens funktioner blevet gjort mere kundevenlige fremfor læservenlige. Dette indbyder til en
diskussion af, hvor langt man skal gå for at føje kunderne, og hvad læserne må give afkald på. Ekstra
Bladets medarbejdere fortæller gentagne gange, at native også skal have værdi for brugerne, og
derfor kan man overveje, om det er et problem, at man så netop fjerner brugernes faste rum, hvor
de kan interagere.
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For det tredje bør det overvejes, om journalisterne deklarerer sig selv tydeligt i kontakten med kilder. Politiken har tidligere fået kritik for kildekontakt over e-mail, da enkelte kilder ikke vidste, at de
medvirkede i betalt indhold (jf s. 19). RT fortæller, hvordan hans kontakt til kilder foregår:

RT: ”Min første kontakt er altid e-mail, hvor jeg fortæller, at jeg er journalist på EB, og jeg sidder
og arbejder på en sponsoreret artikel (…), og så forklarer jeg dem, hvad det betyder, altså at
sponsoreret af, lad os sige [AK], der betaler os, for at sætte fokus på et emne eller et tema, hvor
vi vælger vinkel og kilder. Og så siger jeg til dem og siger, hvad jeg godt kunne tænke mig at
snakke med kilden om, og så kan de jo ringe tilbage (…)”
Interviewer: ”Når de ringer tilbage, nævner du så igen, at det er sponsoreret?”
RT: ”Det kan være nogle gange, hvis de spørger til det. Jeg kan godt se, hvad du lurer på, men vi
har sådan en fail-safe, der hedder, at jeg altid sender artiklen på den EB-URL, hvor den bliver
publiceret, inden den bliver publiceret (…), og der fremgår det med sponseret logo, og det står
nede i bunden, plus de kan se, hvem jeg ellers har talt med, for jeg skal være 100 % sikker på, de
ved, hvad de indgår i (…) så når man har talt med dem i en mail, og man har talt med dem i telefonen, det er så ikke sikkert, man snakker om det i telefonen, og man sender den endelige version, hvor det står med store bogstaver, at det er sponsoreret, så er der jo ren røv at trutte i,
altså. Så skal man i hvert fald være både blind og døv, hvis man ikke har forstået det, og det er
heller ikke sket endnu” (RT: 168).

RT fastslår, at Story Studio endnu ikke har modtaget klager som Politiken, selvom det også er via email, at han oftest forklarer sine kilder, at han laver sponseret indhold. Men det er værd at overveje, om RT’s insisteren på den klassiske journalisttitel (jf. s. 72-73) kan medføre forvirring omkring
hans artiklers formål, når han kontakter kilder. Hvis kilderne i deres samtale med RT får indtryk af,
at han er klassisk journalist, ligger der måske en risiko for, at den øvrige information om sponseringen overhøres eller glemmes.
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5.4.4 Hvad sker der med presseetikken?
Vores empiri viser, at det er brugerne, der på Ekstra Bladet definerer, hvad der er god journalistik.
Det vægtes ikke højt, hvorvidt der står en kommerciel afsender bag historierne, så længe indholdet
ikke bryder med markedsføringsloven.

“Hvis nu der er et eller andet whiskyfirma, der har lyst til at brande sig ved at fortælle røverhistorier fra gamle dage eller anden verdenskrig – det vil folk skide gerne læse om – hvorfor skulle
man ikke lade dem sponsorere så, hvis man kan tjene penge på at fortælle gode historier?” (RT:
174).

Det manifesteres yderligere af, at PM ikke vil afvise, at native-artikler kan rykkes væk fra deres faste
plads på forsiden af eb.dk, hvis historierne får nok læserne.

”Hvis nu Story Studio kunne lave noget, som 250.000 ville se, så ville det også få en placering
oppe i toppen. Man ville bare ikke være i tvivl om, det var sponsoreret, det de kommer med,
fordi for mig... så er vi også tilbage i hele det der udgangspunkt i, hvad er annoncer, og hvad er
redaktionelt indhold. Altså det er brugerne, der afgør, om man har det, eller man ikke har det i
den sidste ende” (PM: 224).

Ifølge Andersen underløbes de presseetiske regler og ideologien om objektiv journalistik langsomt
af markedskræfterne.

“Skulle vi så ikke gøre det, fordi der står nogle mørke mænd et eller andet sted og siger, at det
er mod troværdighed. Jeg må bare sige, at troværdighed det skabes ved, at folk gerne vil læse
det, vi skriver om” (TS: 203).

Vores undersøgelse af Ekstra Bladet bekræfter Andersens tese, da vi finder, at de presseetiske regler ikke bidrager til at indramme Ekstra Bladets arbejde med sponseret indhold: ”Jeg svarer jo til
Forbrugerombudsmanden. Jeg er kommerciel. Jeg har ikke noget med Pressenævnet at gøre… eller” (FN, RM).
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At de presseetiske regler glider i baggrunden på Ekstra Bladet betyder ikke, at man ikke har taget et
etisk standpunkt. Men det kan betyde, at medierne er dårligt vejledt i forhold til den kommercielle
integritet, hvorfor der i stedet opsættes egne etiske regler. Ekstra Bladet har traditionelt været af
den holdning, at de presseetiske regler er selvcensur og begrænser journalistikken. Derfor ses der
også historiske eksempler på, hvad der nok bedst kan betegnes som Ekstra Bladets små protester
mod Pressenævnets beslutninger.29 Når PM fastslår, at der med native advertising udelukkende er
tale om kommercielt indhold, kan det forsigtigt antages, at han i virkeligheden forsøger at punktere
diskussionen om, hvorvidt Story Studio skal tage højde for de presseetiske regler, da der efter hans
mening slet ikke er tale om redaktionelt indhold.

Medarbejderne i Story Studio mener, at retningslinjer for native advertising vil besværliggøre deres
arbejde. Man kan dog argumentere for, at det ville skabe en større sikkerhed på et område, det kan
være svært at navigere i. For når beslutninger om, hvad der skal produceres, bygger på en mavefornemmelse og en bullshit-alarm, hvad sker der så, når mavefornemmelsen ændrer sig, og bullshitalarmen med tiden ikke slår ud så hyppigt mere? Mavefornemmelser og bullshit-alarmer er ikke
statiske og kan ifølge Wadbring ændre sig i takt med, at de redaktionelle medarbejdere bruger mere og mere tid på at producere kommercielt indhold.

Vi kan i tråd med Andersen konstatere, at de presseetiske regler synes at være forældede, og at de
danske medier er ringe vejledt, hvad angår den kommercielle integritet. Vores undersøgelse peger
på, at en opdatering af de presseetiske regler ville betyde, at medarbejdere ikke kun var afhængige
af en sund mavefornemmelse og en velfungerende bullshit-alarm, men også at fremtidens standarder for både native-indhold og øvrig dansk journalistik i højere grad blev sikret.

5.4.5 Opsamling
Vores empiri viser, at der i Story Studio hersker en situationsetik, hvor det er mavefornemmelsen
der bestemmer, hvad der kan skrives native advertising om, og at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at vurdere, hvad der er tilladt.
29

Eksempelvis bad Ekstra Bladet sine læsere om at læse avisen bagfra, da man i december 2013 udkom med to forsider
som følge af Pressenævnets kritik af behandlingen af gidseltagningen af to danskere i Somalia (Ekstra Bladet B).
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På Ekstra Bladet er man meget opmærksom på at overholde markedsføringsloven, og deklarationen har derfor høj prioritet. Den tydelige deklaration betyder samtidig, at medarbejderne i Story
Studio ikke ser etiske udfordringer i deres arbejde. Alligevel finder vi, at der er aspekter i produktionen, der indbyder til etiske diskussioner, når det gælder eksempelvis artiklernes funktioner og omgangen med kilder.
De presseetiske regler bidrager til gengæld ikke til at indramme Ekstra Bladets arbejde med native advertising, og derfor understøtter vores undersøgelse tesen om, at de presseetiske regler er
forældede, da de danske medier er dårligt vejledt i forhold til den kommercielle integritet.
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”Jeg sidd er jo ikke og siger, at jou rnalistiske artikler
nød vendigvis er bedre. Det han dler om for mig , at det,
vi har placeret på eb .dk, er nog et, som folk gider at
brug e deres tid p å”.
- Po ul Madsen, an svarshavende chefredaktør, Ekstra
Bladet
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6. Konklusion
Dette kapitel ønsker at sammenfatte analysens væsentligste resultater og desuden kortlægge, hvor
nærværende speciale bidrager til og supplerer allerede eksisterende undersøgelser omhandlende
native advertising.
Vores gennemgang af den videnskabelige litteratur viste, at især samfundsniveauet, læserniveauet
og indholdsniveauet har været genstand for udførlig forskning, mens der kun er foretaget ganske få
undersøgelser på det redaktionelle niveau af den praksis, der foregår i forbindelse med produktionen af native advertising.
Derfor ønskede vi at udforske produktionssiden og opstillede følgende problemformulering:

Hvad er native advertising, og – med Ekstra Bladet som case – hvordan produceres native advertising i dansk dagspresse?
Vi har foretaget et kvalitativt studie af Ekstra Bladets native-redaktion Story Studio med afsæt i observationsstudier og kvalitative interview. Formålet har været at afdække de indre logikker i nativeproduktionen og løfte sløret for, hvordan Ekstra Bladet arbejder med fænomenet, og hvordan native advertising produceres.
I vores indledende research blev det tydeligt, at der i videnskaben og branchedebatten ikke er enighed om definitionen af native advertising, men at diverse definitioner trods alt har mange fællestræk. Vores undersøgelse bekræfter store dele af eksisterende definitioner af native advertising.
Der er på Ekstra Bladet tale om indhold, der ligner øvrigt redaktionelt indhold, både hvad angår
form, funktion og ikke mindst kvalitet. Native advertising betragtes som en integreret del af eb.dk,
og der stilles fx lige så store krav til læsetid som øvrigt redaktionelt indhold.
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Vores empiri understøtter tidligere forskning, der viser, at native advertising er en svær størrelse at
definere og arbejde med i praksis, fordi fænomenet fordrer et samarbejde mellem redaktionelle og
kommercielle medarbejdere. Der opstår samarbejdsvanskeligheder og modstridende interesser,
fordi kunder, mediebureauer, sælgere og journalister har forskellige forestillinger om, hvad der skal
produceres.
I vores indledende research fandt vi flere diskussioner af, hvorvidt native advertising har en reel
effekt. Vores undersøgelse viser, at selv når man bevæger sig helt ind i produktionen af native advertising, er der fortsat tvivl om effekten. Af samme årsag ser vi, at de kommercielle medarbejdere
ofte foretrækker at afsætte advertorials, der fremstår med et tydeligere salgsbudskab. For at tilfredsstille alle aktører og for at kunne opfylde behovet for at fremvise resultater og succeskriterier
er der på Ekstra Bladet opstået en arbejdspraksis, hvor man kombinerer native og advertorials i
kampagner. Dermed ønsker vi at føje til definitionsdebatten, at native advertising ikke nødvendigvis
konkurrerer med advertorials eller forsøger at erstatte dem, men at native advertising og advertorials ofte afsættes samlet og komplimenterer hinanden. Det har i hvert fald vist sig som praksis på
Ekstra Bladet.
Ingen tidligere forskning har hidtil kigget ind i redaktionslokalerne for at se, hvordan native advertising bliver til i praksis. Dette speciale har kortlagt, hvilke dele af produktionsprocessen der læner
sig op ad journalistisk praksis, samt hvor produktionen af native advertising adskiller sig fra journalistisk praksis. Native advertising produceres i overvejende grad lig den journalistik, der forbindes
med klassiske journalistiske idealer. Der anvendes journalistiske arbejdsmetoder, og artiklerne formidles og publiceres ud fra almindelige journalistiske kriterier. Behovet for at fortælle gode historier er altafgørende, og native-artikler fremstår som velproducerede produktioner, der til forveksling
ligner øvrigt indhold. Faktisk trækker native-artiklerne ofte flere læsere end mediets øvrige indhold.
Den helt store forskel på journalistik og native advertising findes i kundekontrollen. Kunden skal
godkende de færdige produkter og har også løbende indflydelse på, hvad native-artiklerne indeholder. Og netop kundens interesser betyder, at native advertising ikke er uafhængig som klassisk
journalistik og i stedet får kommerciel karakter.
At native advertising placerer sig i spændingsfeltet mellem journalistik og redaktionelt indhold er en
af årsagerne til, at Schauster et al.’s undersøgelse fra vores litteraturgennemgang viste, at mange
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journalister ser etiske udfordringer ved native advertising. På Ekstra Bladet ser vi imidlertid, at de
medarbejdere, der producerer native-indhold, ikke ser etiske udfordringer i deres arbejde, hvilket
de begrunder med, at der deklareres klart og tydeligt i forhold til markedsføringsloven. Men nyhedsparadigmets ideal om, hvad journalister bør og gør, stemmer til gengæld ikke overens med
journalisternes nuværende profession og arbejdsopgaver. Derfor forsøger de hver især at anlægge
forskellige strategier, der skal reducere den kognitive dissonans og gøre op med de sociale forestillinger. At der arbejdes ud fra journalistiske principper, at der stadig produceres kvalitetsindhold, at
native advertising er en del af den nye medievirkelighed, og erkendelsen af at native advertising
ikke behøver forsvares som journalistik er alle strategier, der hjælper journalisterne til at føle sig
tilpasse i deres arbejde, selvom de ikke producerer traditionel journalistik ud fra alle nyhedsparadigmets værdier.
Vi så i vores gennemgang af litteraturen, at Stiernstedt argumenterede for, at implementeringen af
native advertising er vanskelig, fordi der findes en række barrierer, der er svære at nedbryde. Vores
undersøgelse har vist, at der er store udfordringer med at nedbryde især den ideologiske barriere
grundet modstridende interesser og forskellige kommunikationslogikker, men at den organisatoriske mur faktisk nærmer sig et fald. Den stigende kommercialisering har betydet, at man på Ekstra
Bladet har taget initiativ til rent fysisk at nedbryde dele af muren, og dermed er de ellers vandtætte
skotter mellem den kommercielle og redaktionelle afdeling ikke så vandtætte som før. Trods indledende samarbejdsvanskeligheder er Ekstra Bladet nået langt i nedbrydningen af den organisatoriske
barriere, og derfor er der en realistisk mulighed for, at den ideologiske og kulturelle barriere med
tiden også vil stå for fald.
Implementeringen af native advertising og opløsningen af de vandtætte skotter er et konkret udtryk
for, hvad medieudviklingen medfører af potentielt negative konsekvenser for demokratiet. Vores
undersøgelse bekræfter konkurrenceregimets præmis om, at ideologien om den objektive og uafhængige journalistik underløbes af markedskræfterne, alt imens de presseetiske regler fremstår
forældede. Læserne anskues som forbrugere og får en hovedrolle i skabelsen af journalistik, og
økonomiske gevinster skal hentes, hvor de kan. Native advertising er blot ét eksempel blandt mange på, at nyhedsparadigmet står for fald, og de fire hovedelementer, der udgør paradigmet, kan
siges løbende at blive afkoblet. I takt med at den journalistiske ekspertise breder sig, bliver værk-
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tøjskassen afkoblet fra ideologien om objektiv journalistik sammen med målet om at formidle til en
samfundsborger. Teorien om den journalistiske praksis, og hvad journalister gør og bør, kan dermed
kritiseres for at være forældet og ikke tage højde for en ændret medievirkelighed, hvor kommercialiseringen spiller en større og større rolle. Det kan også være forklaringen på, hvorfor vores undersøgelse finder, at de redaktionelle forsøger at gøre op med en række sociale forestillinger knyttet til
arbejdet som journalist, selvom de tilsyneladende ikke ser etiske udfordringer ved at producere
native advertising.
Denne undersøgelse bør ikke ses som en universel praksis for produktion af native advertising, da
den blot udgør et øjebliksbillede af, hvordan der arbejdes med native advertising i dansk dagspresse. Undersøgelsen skal ses i lyset af, at native advertising som fænomen stadig er under udvikling og
ved at finde sine ben, hvorfor visse analytiske pointer og konklusioner allerede kan have ændret
karakter, inden sidste punktum i denne undersøgelse er sat.

Endeligt mener vi, at dette speciale bør ses som et bidrag til en større diskussion af, hvilken indflydelse kommercialiseringen har på dansk journalistik, hvad enten kommercialiseringen viser sig som
PR, politisk spin, native advertising eller en endnu ukendt faktor. Det eneste konstante i pressehistorien er forandring, og med den stigende kommercialisering vil det sandsynligvis også forholde sig
sådan i fremtiden.
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”Alt så vi har testet og prøvet og fejlet og haft su cces.
Det kommer på mange niveau er, og der er vi slet, slet
ikke færdige en dnu med at ramme rigtigt. M en d er
kommer helt klart til at ske noget. Det setup , vi har i
dag, sådan kan det simp elthen ikke se u d om et halvt
år”.
- Thomas Stokholm, kreativ direktør, St ory Studio
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7. Perspektivering
Som et afsluttende kapitel ønsker vi at bidrage med en række refleksioner, vi har gjort os undervejs
i specialeprocessen. Vi vil først og fremmest dvæle ved vores metodiske refleksioner, og derefter vil
afsnittet munde ud i forslag til en række områder, som kan være relevante at undersøge i videre
forskning.

7.1 Metodiske refleksioner
Vores metode har naturligvis haft stor indflydelse på analysens resultater, og hvad dette speciale
bidrager med. Derfor er det yderst relevant at reflektere over vores metodiske valg og metodiske
tilgang.

Undersøgelsesdesignet
Formålet med denne undersøgelse var at udforske produktionssiden af native advertising og analysere, hvordan native advertising produceres i praksis. Vi mener selv, at vi har afdækket en stor del
af produktionen og nye aspekter ved processen. Alligevel er vi ikke kommet helt så tæt på produktionen, som vi selv kunne have ønsket. Det kan skyldes vores undersøgelsesdesign, da vi på grund af
begrænset tid i feltet har valgt at følge mange forskellige produktioner sporadisk og dermed ikke
kommer helt tæt på selve tekstproduktionen.
Optimalt set havde det gavnet undersøgelsen at have mere tid til rådighed i feltet, da vi dermed
kunne have fulgt en række bestemte native-produktioner gennem hele processen; altså fra den
første kundekontakt til publicering for derefter at lave en indholdsanalyse af det endelige produkt.
Vi har i stedet fulgt flere forskellige produktioner i en opdelt produktionsproces, hvor vi ofte har
måttet ”nøjes” med aktørernes egne beskrivelser af, hvordan processen er foregået. For fremtidig
forskning kunne det derfor været interessant at benytte en mere produktionsnær metode til at
komme helt tæt på en native-produktion.
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Anvendelse af empiri
Analysen bærer præg af, at vi i høj grad har benyttet os af citater og observationer fra selve observationsugen, da vi flere gange vurderede, at det var i vores observationer frem for i de kvalitative
interview, at vi oplevede, hvordan de ansatte i virkeligheden anskuede arbejdet med native advertising. Undervejs i empiriindsamlingen blev det tydeligt, at vores observationsstudier og kvalitative
interview affødte forskellige data. Der opstod i observationsugen hurtigt en venskabelig jargon i
feltet, hvor vi fremstod “ufarlige”. Det billede ændrede sig, da vi lagde en diktafon foran vores interviewpersoner under de kvalitative interview, og det blev klart, at de syntes at opfatte situationen
som mere seriøs. Flere nævnte, at “det er som at gå til eksamen”. Vi blev ubevidst tildelt en rolle
som moralske dommere, hvilket fik interviewpersonerne til at tale mere positivt om deres arbejde
med native advertising, end de havde gjort under observationerne. Samtidig oplevede vi, at interviewpersonerne gjorde sig meget bevidste om, at de ikke var i en naturlig situation ved at lade
kommentarer falde som: ”Jeg ved godt, hvad du fisker efter” eller: ”Ja, nu kunne det jo være sjovt,
hvis vi ikke sagde det samme”.
Vi fornemmede, at der før vores ankomst til feltet ikke havde været en egentlig debat om,
hvorvidt native advertising fx var journalistik eller kommercielt indhold, og om journalisterne egentlig var “journalister”. Vi følte som forskere, at vi med vores spørgsmål og tilstedeværelse i feltet
satte gang i nogle interne diskussioner blandt især journalisterne. Det gav sig til udtryk, da de enkelte steder brugte noget nær ens vendinger under interviewet. Set i lyset heraf vil vi påstå, at det var
under observationsugen og i de uformelle samtaler, at vi kom tættest på at erfare, hvordan aktørerne selv oplever deres arbejde med native advertising, og derfor har vi også tildelt de uformelle
samtaler stor værdi i analysen.
Analytiske temaer
Den kvalitative metode er sjældent bedre end det fokus, man anlægger, og derfor er kvaliteten af
vores analyse i høj grad afhængig af de temaer, som vi har udvalgt. Vi kan ikke afvise, at vi grundet
vores egen journalistiske baggrund ubevidst har ledt efter samarbejdsvanskeligheder og overset
processer og aspekter, der forløber ganske flydende. Videre forskning på større og flere medier vil
være med til at afhjælpe denne problematik, omend det er væsentligt at fremhæve, at vores empiri
langt hen ad vejen understøtter fundene i tidligere undersøgelser.
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7.2 Forslag til videre forskning
Med afsæt i vores refleksioner samt rapportens endelige konklusioner vil vi kort skitsere nogle områder, som kan være relevante at udforske yderligere i nærmeste fremtid.
Den organisatoriske opdeling
Den organisatoriske opdeling er et tema, vi ikke har set tilstrækkeligt uddybet i den øvrige litteratur
om native advertising. Kun enkelte studier (fx Schütt 2017) undersøger konkret, hvordan native
advertising kan organiseres på en meningsfuld måde i mediernes forretningsmodel, men uden at
tage stilling til, om den organisatoriske mur rent faktisk står for fald. Vores undersøgelse viser, at
den organisatoriske mur kan nedbrydes, og at det måske ikke nødvendigvis behøver at være så
problemfyldt, som Stiernstedt finder. Litteraturen savner generelt et fokus på de historisk vandtætte skotter, og hvordan disse underløbes af markedskræfterne.
Har Ekstra Bladet fundet de vises sten til at implementere native advertising, eller har de blot
fået et forspring i forhold til andre medier? Hvor meget betyder det for aktørerne at have sin egen
etage, og er det i virkeligheden vigtigere at kunne sparre med og identificere sig med sine journalistiske kolleger? Vi mener, at organiseringen af kommercielle og redaktionelle afdelinger med fordel
kan inddrages i senere forskning, så der kan opnås en større indsigt i, hvordan produktionen af native advertising bedst muligt organiseres, så den forløber problemfrit.

Udvidet aktør-fokus
I vores undersøgelse har vi primært fokuseret på de interne aktører som illustreret i nedenstående
figur.
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Det kunne være relevant at inddrage de eksterne aktører i fremtidige undersøgelser, da vi finder, at
de i høj grad er med til at præge produktionsprocessen. Først og fremmest kunne det være nyttigt
at inkludere kundens perspektiv samt dennes opfattelse af processen. Ligeledes kunne det være
relevant at inddrage mediebureauer, da 85-90 % af Story Studios native-salg går gennem et mediebureau. Set i lyset af at mediebureauerne også får provision for deres arbejde, er der i dette led af
produktionen flere interesser på spil, som kunne være interessante at afdække. Hvordan præger
bureauerne kunden? Hvor meget bestemmer de under kundemøderne? Og i hvor høj grad er mediebureauer selv med til at pitche idéer og forme det endelige produkt?
Kommercielle briller
Vi har i denne undersøgelse anskuet processen hovedsageligt fra en redaktionel synsvinkel, men
man kunne ligeledes undersøge problemstillingen med et par kommercielle briller. Et kommercielt
synspunkt ville bidrage til en større indsigt i, hvad der ud fra deres faglige position gør native advertising svært at producere, og hvordan de oplever samarbejdet med de redaktionelle. De kommercielle har ikke en bullshit-alarm eller en journalistisk rygrad, så hvor ser de egentlig de store udfordringer?
Afsluttende bemærkninger
Afslutningsvis er det værd at nævne, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvor stort native advertising egentlig er, og om det i virkeligheden blæses op til at være større end berettiget. Det er i
hvert fald ikke noget, der må tage overhånd på eb.dk:
“Det er klart, hvis et blandingsforhold var, at det var 90/10 til native fx, så tror jeg nok, jeg ville
skride ind, fordi så tror jeg, det ville være lidt ligesom at pisse lidt i bukserne og føle varmen
med det samme, men det går hurtigt over” (PM: 225).

Selvom meget litteratur anser native advertising som den næste helt store tendens i medieudviklingen, skal undersøgelsen ses i lyset af, at native advertising langt fra er ved at overtage pladserne fra
øvrigt redaktionelt indhold, og at det fortsat udgør en meget lille del af eb.dk. Ud fra vores oplevelse i feltet har vi indtrykket af, at der kan være tale om et modeord og en hype, der kan forsvinde fra
mediebilledet igen.
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Det skal samtidig forstås i en sammenhæng, hvor vi i den danske dagspresse altid har haft traditionel markedsføring i form af bannerannoncer, senere advertorials og nu native advertising. De
kommercielle vinde har uden tvivl sat sit præg på den danske journalistik, og kun fremtiden vil vise,
om native advertising blot er et vindpust eller ender med at tage den danske dagspresse med
storm.
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”Der er jo rigtig mange, som jeg er udd annet sammen
med, som elsker, hvis vi skal betale for en cocktail et
eller andet st ed, hvis deres pressekort lig e ryger ud.
Hovsa! Jeg er jo og så jou rnalist... Men d er er den der
tåb elige prestige i at være journalist, og jeg synes, det
er latterligt
- Mikkel Ais And ersen , native-redaktør, Story Studio
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