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Abstract	  
An increasing amount of media companies in Norway are now offering content marketing to their 

advertisers. This thesis aims to investigate the ways in which content marketing affects the 

journalistic field and, furthermore, how this challenges the press’ role as the fourth estate. The 

concept will first be studied through Jürgen Habermas’s theory regarding the way the press has 

acquired a central role in today’s society via the power they hold over the channels of 

communication. Subsequently, through Pierre Bourdieus’s field analysis, the ways content 

marketing influences the field’s position, structure, agents, and habitus will be considered. The 

thesis uses Aftenposten Brand Studio and VG Partnerstudio as examples of the press to analyse 

how content marketing affects the journalistic field. Finally, the key findings will be presented.  

 

The effects of content marketing on the journalistic field 

The economic downturn in the media business had a large effect on the journalistic field. The 

increased commerciality of the media business has made the field’s autonomy dependent on the 

economy of the media company’s economy. Therefore, in order to gain a competitive advantage 

and to secure the agent’s position, multiple media houses have started offering content marketing. 

By doing this, the mediums have opened up for the possibility of buying reviews presented 

through journalistic tools. The power of the press regarding the communication channels has 

consequently been weakened. The field’s doxa has accordingly been changed in order to maintain 

the separation from the economic field, to secure journalistic legitimacy, as well as to preserve the 

press’s role as the fourth estate. This has all been necessary as the journalistic field can only 

uphold its legitimacy if it is recognized as trustworthy. The labelling of editorial and commercial 

content is therefore the only visible distinction between journalism and commercial content.  At 

the same time, one can observe that the mediums attempt to challenge the established doxa. This 

defiance is a result of the way content marketing loses its advantage if it does not come across as 

editorial content. This leads to two simultaneous movements; while there is a desire to secure the 

field’s legitimacy and the press’ role as the fourth estate, the field’s own agents are constantly 

challenging the limitations. The latter’s defiance is a consequence of the wish for an advantage 

over other agents in the field, and thus securing their own position. Conclusively, one can say that 

content marketing has had an immense effect upon the journalistic field’s doxa and habitus.  
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Innledning	  
Papiravisen har siden 2005 opplevd en nedgang i inntekter (Bergesen et al., 2015). De store norske 

papiravisene som VG, Aftenposten, Dagbladet og de Schibsteds-eide regionsavisene som 

Stavanger Aftenblad, Bergens Tidene og Adresseavisa har alle måtte kutte i antall eksemplarer per 

utgivelse det siste tiåret (Bergesen et al., 2015). I 2014 kuttet norske mediehus over én milliard 

kroner, hvor 500 årsverk nå står i fare for å forsvinne. I tillegg er det varslet kommende kutt på 

955 millioner kroner innad i bransjen (Tjersland, 2016). Samtidig øker bruken av digitaliserte 

tjenester, der man ser at stadig flere leser nyheter på desktop, mobil og nettbrett (SSB, 2016). I 

Mediebedriftenes Landsforenings rapport for 2015 kommer det frem at 85 prosent av 

befolkningen konsumerer daglig norsk redigert innhold digitalt eller på papir. I 2015 økte 

mediehusenes digitale opplag med 52 prosent, mens totalopplaget sank 5,2 prosent. 90 prosent av 

det digitale opplaget er komplett-abonnement som inneholder tilgang både til papiravisen og 

digitale tjenester på avisenes nettsider (Fossbakken, 2016). Selv om den digitale mediebruken 

øker, har mediehusene fortsatt ikke klart å dekke opp for de tapte inntektene fra papiravisen (NTB, 

2015).  

 

Avishusene jakter stadig på nye inntjeningsmuligheter digitalt, i tillegg til å tilby tradisjonelle 

rubrikk- og annonsebannere på nettsiden. Tradisjonelt har det vært normalt å tilby kun vanlige 

nettannonser i form av bannere på nettsiden, men de siste årene har man også sett en fremvekst av 

content marketing, der reklamen fremstår som redaksjonelt innhold. Her presenteres stoffet med 

bilder, overskrifter og tekst som ligner på en vanlig nyhets- eller featureartikkel, men merkes 

samtidig som annonsørinnhold. Content marketing defineres av Joe Pulizzi som; 

 

"Innholdsmarkedsføring er markedsførings og forretningsprosesser som skal skape og 

distribuere verdifull og interessant innhold som skal tiltrekke seg, skaffe og engasjere en 

klart definert og forstått målgruppe – med det formål å oppnå lønnsom aktivitet fra 

kundene" 1 (Pulizzi 2014: 5, oversatt til norsk i Barland 2015).  

 

                                                
1 "Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and 
consistent content to attract and retain a clearly-defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer 
action." (Pulizzi 2014: 5) 
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Dette er en form for annonsering som både møtes med skepsis og entusiasme i mediebransjen. 

Skepsis fordi det til tider kan være vanskelig å skille denne formen for annonsering fra tradisjonell 

journalistikk, og entusiasme fordi det er en ny og innovativ måte å dekke opp for de tapte 

annonseinntektene fra papiravisen. 

 

Norges to største aviser, abonnentsavisen Aftenposten og løssalgsavisen Verdens Gang (heretter 

omtalt som VG), har begge satset stort på content marketing siden 2015. Begge avisene har åpnet 

egne avdelinger eller underselskaper i mediehuset som utvikler annonseprodukter tilpasset kunden 

og fremstiller det som redaksjonelt innhold, merket annonsørinnhold. Begge avisene er eid av 

samme konsern, Schibsted ASA.  

 

Aftenposten Brand Studio ble i 2015 opprettet for å hente inn nye inntekter til mediehuset og Lars 

Magne Sunnanå  ble ansatt som innholdssjef. Sunnanå har tidligere vært finans- og 

næringslivsjournalist i ti år, før han til slutt var ansvarlig for Aftenpostens økonomiredaksjon. 

Sammen med tre andre ansatte skal han utforske nye modeller i samarbeid med annonsører, 

medie- og reklamebyråer. Til nettstedet Kampanje.com uttaler Sunnanå følgende; ”Det er et 

økende tempo i jakten på en mer bærekraftig digital forretningsmodell i mediene. Vi ønsker å se 

nærmere på hvilke modeller og annonseprodukter som kan passe for oss og som er i tråd med 

våre etiske standarder” (Fossbakken, 2015b).  

 

Også VG tilbyr en rekke tjenester i samarbeid med annonsører. I 2015 ble VG Partnerstudio startet 

opp som et separat produksjonsselskap, som ikke har tilknytning til avisens redaksjon. Med dette 

menes at, ingen i VGs partnerstudio arbeider i VGs redaksjon. Sjefsredaktør og administrerende 

direktør i VG, Torry Pedersen, uttaler følgende til Dagens Næringsliv 28. juni 2015 om 

opprettelsen av produksjonsselskapet: ”Det fundamentale her er at digitaliseringen endrer 

forretningsmodeller fullstendig. Vi må jakte på nye modeller, samtidig som vi ivaretar vår 

journalistiske integritet” (Johannesen, 2015).  

 

I dag tilbyr syv av landets åtte største aviser tjenester innen content marketing, hvor Dagens 

Næringsliv er den eneste som fortsatt ikke tilbyr denne tjenesten til sine annonsekunder (Flatø, 

2015). Sjefsredaktør og administrerende direktør i Dagens Næringsliv, Amund Djuve, har tidligere 
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uttalt til sin egen avis at han mener utviklingen rundt content marketing kan være en fare for 

omdømme og posisjonen til avisene:  

 

”Jeg tviler på om mediebransjens problemer vil løses ved at vi visker vekk det klare skillet 

som har vært mellom redaksjonelt stoff og annonser. Snarere tror jeg det er en fare for 

omdømmet og posisjonen til de ulike publikasjonene, hvis lesere ikke enkelt ser forskjell på 

hva som er journalistikk og hva som er annonsørbetalt innhold” (Johannesen, 2015). 

 

Vær Varsom-plakaten, som er pressens etiske regler for god journalistikk, ble i 2015 endret av 

Norsk Presseforbund. Endringen av paragraf to, som ble enstemmig vedtatt, understreker at alt 

annonsørinnhold skal tydelig merkes. Hvis ikke, er det et brudd på de presseetiske reglene 

(Johannesen, 2015). Debatten rundt content marketing har derfor vært mye debattert i det 

journalistiske miljøet, men også i kommunikasjonsbransjen. 

 

I 2016 ble VG felt for brudd på god presseetikk av Pressens Faglige Utvalg for sitt samarbeid med 

dagligvarekjeden Rema 1000. I samarbeid med dagligvarekjeden satset VG Partnerstudio på en 

egen seksjon på avisens nettside med forbrukerstoff. Flere lesere og journalistiske aktører reagerte 

på hvordan dette ble presentert som journalistisk. Det ble også stilt spørsmål rundt hvilken rolle 

Rema 1000 hadde i forbindelse med det stoffet som ble presentert. Dette var første gangen 

Pressens Faglige Utvalg behandlet en klage tilknyttet content marketing i norsk presse. Etter at 

utvalget hadde behandlet klagene, ble det konkludert med at VG hadde brutt Vær Varsom-

plakaten: ”Utvalget mener VGs satsing på innholdsmarkedsføring er i strid med Vær Varsom-

plakatens (VVP) punkt 2.2 og 2.6, som handler om å verne om redaktøren og den enkelte 

redaksjonelle medarbeiders integritet, uavhengig og troverdighet, samt å ha et klart skille mellom 

journalistikk og reklame” skrev NTB (2016b) etter at kjennelsen ble klar den 21. januar 2016. 

Under diskusjonen i utvalget uttalte journalistenes representant Øyvind Brigg følgende:  

 

"Her innrømmer man at matbaroner kommer inn i redaktørstolen, for å si det litt flåsete. 

Det liker jeg veldig dårlig. Dette kan være begynnelsen på noe som vi må være varsomme 

på. Under den redaksjonelle paraplyen gis det en åpning for et samarbeid som jeg syns vi i 

pressen skal si nei takk til" (Johansen, 2016). 
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Som den fjerde statsmakt har medier og journalister stor makt (Syversen, 2013). De setter 

dagsorden og videreformidler informasjon til leseren. Som journalist er man avhengig av å besitte 

integritet og kunne videreformidle fakta ovenfor leserne. Leseren skal være trygg på at det de leser 

ikke er sponset eller betalt av en annonsør, men at det er redaksjonelt og fritt stoff. Når et økende 

antall medier nå begynner å tilby og produsere content marketing, er det flere som frykter at skillet 

mellom journalistikk og reklame hviskes ut. Spørsmålet blir derfor om content marketing kan 

skade journalistikkens omdømme og posisjonen. Eller er content marketing bare en måte å sikre 

medienes økonomi i en tid der annonseinntektene faller og konkurransen om leserne stadig blir 

tøffere.  

 

Ut ifra det som er skrevet ovenfor er det utformet følgende problemformulering: 

Problemformulering	  
Stadig flere norske mediehus tilbyr i dag content marketing til sine annonsører. Hvordan påvirkes 

det  journalistiske felt av content marketing og har dette en påvirkning på journalistikkens 

legitimitet og feltets autonomi? Og utfordres pressens rolle som den fjerde statsmakt av dette? 

 

I tillegg til å besvare problemformuleringen, vil det også i oppgaven omhandle følgende 

arbeidsspørsmål: 

§ Endres feltets posisjon i forhold til andre felt som følge av content marketing? 

§ Endres strukturen i feltet som følge av content marketing? 

§ Har content marketing en påvirkning på aktørens habitus? 

Avgrensning	  
Oppgaven har som formål å besvare en todelt problemformulering. Den første er hvordan content 

marketing påvirker det journalistiske felt i Norge og hvordan dette påvirker feltets legitimitet og 

autonomi, mens den andre delen av problemformuleringen ser på ser på om pressens rolle som den 

fjerde statsmakt endres ved inntredelsen av content marketing. 

  

VG og Aftenposten blir i oppgaven brukt som eksempler, da begge avisene har gått i bresjen for å 

utvikle nye produkter tilknyttet content marketing og de er de to største aktørene innad i 

avisbransjen. Det betyr at de mindre avisene også i stor grad følger med på hva disse gjør og 

adopterer de løsningene de finner interessant. Siden det er snakk om to forskjellige aviser, der den 



Til salgs! – content marketings påvirkning på det journalistiske felt 

	  

 

Side 8 av 77 

ene er abonnentsavis og den andre er en løssalgsavis, gir dette et innblikk i de ulike utfordringene  

som de norske avisene står ovenfor i møte med denne formen for annonsering.  

 

Ved å kun bruke Aftenposten og VG som eksempel, gjør det at andre riksdekkende aviser, nett-, 

nisje- og lokalaviser ikke dekkes i analysen. Analysen vil derfor ikke kunne gi et fullstendig bilde 

av dagens mediesituasjon i Norge og det vil ikke være mulig å generalisere funn i oppgaven. 

Likevel vil funnene fortelle noe om utviklingen og de oppfattelsene som finnes i bransjen. Som 

landets to største aviser besitter disse to mediehusene også ressurser til å kunne prøve og utforske 

nye metoder som mindre aviser ikke har anledning til. Det gjør at flere mindre aktører følger med 

og adopterer løsninger som kan bidra til høyere inntekter på nett.  

 

Som definisjon av content marketing benyttes Joe Pulizzi (2014) definisjon som tidligere er 

presentert i innledningen. Grunnen til dette er at Pulizzi var en av de først til å beskrive denne 

formen for annonsering. Denne oppgaven baserer seg på den norske oversettelsen og 

avgrensningen som er presentert i Barlands (2015) rapport for Norsk Journalistlag. Bakgrunnen 

for dette er at denne definisjonen ofte går igjen når content marketing defineres i rapporter og 

undersøkelser tilknyttet temaet i Norge. For resten av oppgaven benyttes Pierre Bourdieus 

definisjoner og teorier for å besvare problemformuleringen. Det vil i tillegg bli trukket inn andre 

teoretikere der det anses som relevant for oppgaven.  

 

Oppgaven benytter ordet mediebransjen når det snakkes om mediehus og papiraviser. Medier som 

fjernsyn, podcast og radio er ikke inkludert i oppgaven og er derfor ikke med når det snakkes om 

mediebransjen. Det til tross for at disse også operer innenfor det journalistiske felt. Bakgrunnen 

for dette valget er at mediehusene er de som har gått i bresjen for å ta i bruk content marketing. 

Det er også innenfor denne delen av mediebransjen det debatteres mest om bruken av content 

marketing. 

 

Formålet	  med	  oppgaven	  
Bakgrunnen for oppgaven er å undersøke hvordan content marketing påvirker det norske 

journalistiske felt. For å besvare problemformuleringen og arbeidsspørsmålene har det blitt valgt å 

ta utgangspunkt i sekundær litteratur som sees relevant for oppgaven og besvarelsen av 

problemformuleringen.  
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Oppgavens besvarelse gir ikke grunnlag for en generaliserende beslutning, men kan heller gi en et 

bilde på situasjonens utvikling, samtidig som den prøver å besvare hvorfor det er sånn som det er. 

Det vil for eksempel være stor forskjell mellom regionale, nasjonale og lokale aviser, når det 

kommer til inntekter og utvikling på papir og digitalt. Funn i denne oppgaven vil derfor heller 

være rettet mot de store mediehusene.  

 

Analysestrategi	  &	  metode	  
Formålet med dette kapitelet er å redegjøre for oppgavens analysestrategiske utgangspunkt for å 

kunne besvare problemstillingen. For å besvare oppgaven tas det utgangspunkt i Pierre Bourdieus 

teorier om medier og kommunikasjon. Bourdieu sosiologiske arbeid tar utgangspunkt i 

ontologiske antagelser, altså at det finnes en virkelighet som eksisterer uavhengig av den enkeltes 

bevissthet (Bourdieu & Wacquant 1996, 84). Bourdieu mener likevel det er viktig å undersøke 

hvordan virkeligheten oppfattes og benytter seg derfor av de subjektive oppfattelsene som en 

analytisk tilgang for å forstå det sosiale (Bourdieu & Wacquant 1996, 24).  

 

I oppgaven benyttes en annen ordens iakttagelse. Andersen definerer en annen ordens iakttagelse 

som en iakttagelse av iakttagelser som iakttagelser (Andersen, 1999: 15). Bourdieu definerer et 

felt som "et netværk eller konfiguration af objektive relationer mellem forskellige positioner" 

(Bourdieu & Wacquant, 1996: 84-85). Gjennom denne definisjonen kan man se hvordan Bourdieu 

viser sin arv fra strukturalismen, hvor samfunnet fastholder sin klasseoppdeling (Englev, 2016). 

For å kunne se på de objektive relasjonene i det journalistiske felt gjennom Bourdieus vil det 

derfor være nødvendig å tre inn i en annen ordens iakttagelse for å kunne se på de 

bakenforliggende strukturelle forholdene. Dette er noe som ikke ville kunne være mulig gjennom 

en første ordens iakttagelse. Valg av iakttagelse på annen orden og Bourdieus sosialteori vil derfor 

være med å sette rammene for hvordan debatten rundt content marketing iakttas, innhenting av 

empiri og hvordan analysen gjennomføres.    

 

Gjennom Jürgen Habermas vil det bli sett på hvordan pressen har fått en sentral rolle i dagens 

samfunn, hvor de gjerne blir omtalt som den fjerde statsmakt, og dermed har muligheten til styre 

kommunikasjonsstrømmene. Dette vil senere bli benyttet for å se på hvordan denne oppgaven 
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samsvarer med at mediene nå har begynt å ta i bruk content marketing. Da Bourdieus teori er 

sterkt inspirert av Max Weber og Kurt Lewins arbeid (Bourdieu, 2005: 30), vil det være relevant å 

trekke inn hvordan dette har satt sitt preg på Bourdieus feltteori. Dette vil bli gjort i teoriavsnittet. 

 

Bourdieus feltbegrep tar utgangspunkt i Webers sosiologi og utvikles til en generell teori om at 

samfunnet kan sees som en rekke differensierte og delvis autonome felt  (Slaatta, 2002: 109). De 

ulike feltene i Bourdieus feltteori styres av ulike spilleregler og logikker som er fastsatt av feltet. 

Feltets strukturer og logikker anse som parallelle eller homologe. Dette viser hvordan feltet består 

av strukturer og logikker som skaper en hierarkisering av samfunnet (Slaatta, 2002: 109). For å 

analysere hvilken påvirkning content marketing har på det journalistiske felt, vil det derfor være 

nødvendig å analysere de ulike spillereglene, doxa, og se på opposisjonen mellom økonomisk og 

kulturell kapital (Slaatta, 2002: 109). 

 

Et viktig poeng med Bourdieu begreper er at de ikke kan defineres uavhengig av hverandre. På 

den måten er Bourdieus begreper komplekse. Det betyr at man for eksempel ikke kan definere 

habitus uten å se på kapital, samtidig som man ikke kan se på kapital uten å se på habitus. For 

oppgavens utforming betyr dette at Bourdieus sentrale begreper vil måtte bli belyst og sett opp 

mot hverandre, for å kunne avdekke hvordan content marketing påvirker det journalistiske felt. 

Det vil i oppgaven primært bli lagt vekt på felt, habitus og kapital. 

 

Bourdieu presenterer tre faser for å analysere et felt (Park, 2014: 10). Dette setter derfor rammene 

for oppbyggingen av oppgaven og dens analyse av det journalistiske felt i møte med content 

marketing. Det vil derfor i analysen først bli sett på feltets plassering i forhold til det politiske felt 

og det økonomiske felt. Deretter vil det bli sett på hvordan strukturen innad i feltet er, for deretter 

å gå videre for å se på feltets habitus. Etter hver av disse tre delene vil det bli sett på hvordan de 

tre områdene påvirkes ved inntredelsen av content marketing i det journalistiske felt. Helt til slutt 

vil det bli presentert hvordan hele feltet påvirkes som følge av content marketing i forhold til 

offentligheten og hvordan dette påvirker pressens rolle som den fjerde statsmakt.  

 

Valg	  av	  empiri	  
Ved at oppgaven benytter seg av en annen ordens iakttagelse for å se på de objektive relasjonene i 

det journalistiske felt, har det blitt valgt å basere analysen på sekundærdata, altså data som er 
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samlet inn av andre og med andre formål hva denne oppgaven har. Her har det blitt valgt å ta 

utgangspunkt i debatten rundt content marketing i tidsperioden 2015-2016, da dette er den 

perioden content marketing har blitt diskutert mest innad i bransjen. Ved å benytte sekundærdata 

gjennom en annen orden iakttagelse vil det derfor være mulig å synliggjøre maktkampen mellom 

content marketing og journalistikk. Bruken av innhentet dataene brukes derfor som en sekundær 

anvendelse, med formål om å besvare oppgavens problemstilling. Av sekundær data har det i 

oppgaven blitt benyttet både eksterne og interne kilder. Med interne kilder menes det rapporter, 

tall og bedriftsinformasjon, mens eksterne kilder regnes som offentlige kilder, faglitteratur og 

standardiserte undersøkelser (Gripsrud, Olsson & Silkoset, 2010). Ved å benytte eksterne kilder 

vil det i oppgaven være mulig å hente inn observasjoner om hva de ulike aktørene innenfor feltet 

mener om content marketing. Interne kilder vil bli benyttet for å trekke frem hvilke faktorer som 

spiller inn på aktørene og påvirker deres mening rundt bruken av content marketing. 

 

Ut fra oppgavens formål vil det derfor være nødvendig å se på uttalelser om content marketing i 

media, behandlinger fra Pressens Faglige Utvalg, rapporter og undersøkelser som omhandler 

content marketing og journalistikken. Uttalelser om content marketing i media vil bli brukt til å 

vise ulike objektive relasjoner som er gjellende blant de ulike aktørene, samtidig som det viser et 

hendelsesforløp for hvordan det har oppstått en kamp om makt innad i feltet mellom journalistikk 

og content marketing. Uttalelser fra Pressens Faglige Utvalg vil bli benyttet for å se på 

spillereglene innad i feltet og kunne vise hvordan feltet prøver å opprettholde sin struktur i møte 

med en ny aktør. Rapporter og undersøkelser om content marketing vil i oppgaven bli benyttet til 

å beskrive hvordan aktørene innad i feltet prøver å legitimere deres bruk av content marketing, 

samtidig hvordan autonomien innad i feltet påvirkes.  

 

Følgende datamateriale danner grunnlaget for å kunne gjennomføre en analyse av feltet og 

hvordan dette påvirkes av content marketing. Det hadde selvfølgelig vært mulig å innsamle 

primærdata gjennom intervjuer med aktører innad i det journalistiske felt, men ved at det er valgt å 

benytte en annen ordens iakttagelse vil oppgaven best kunne besvares ved å observere den 

maktkampen som utspiller seg i det journalistiske felt gjennom sekundærdata. 

 

Det vil nedenfor bli gitt en innføring i den empirien som benyttes og samlet inn for å kunne 

gjennomføre en feltanalysen: 
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Redaksjonell	  omtale	  

Som første steg i datainnsamlingen ble det gjennomført et søk på content marketing og den norske 

oversettelsen av ordet, innholdsmarkedsføring, gjennom nyhetsdatabasen Retriver. Retriver samler 

redaksjonelle artikler fra både papiraviser og nettaviser. Databasen omfatter alle norske medier og 

gir derfor en god oversikt på hva som skrives rundt emnet i pressen. Formålet med dette søket er å 

kartlegge hva som skrives om content marketing, hvilke aktører som er sentrale i feltet og 

samtidig se hvilke holdninger som er tilstede. Dette gir også et bilde på hvordan hendelsesforløpet 

i debatten har utspilt seg. Dette var også en viktig del for utarbeidelsen av problemformuleringen 

og undersøkelsesspørsmålene.  

 

Det er spesielt to aktører som ofte trekkes frem som eksempler i redaksjonell omtale. Det er 

Aftenposten og VG, som begge har åpnet egne avdelinger eller underselskaper som tilbyr tjenester 

innfor denne type annonser. Også andre mediehus som Dagbladet, Nettavisen, Bergens Tidene og 

Adresseavisa tilbyr lignende tjenester, men er like mye omtalt i debatten om content marketing. 

Det vil derfor være mer mest hensiktsmessig å benytte Aftenposten og VG som eksempler, da det 

allerede foreligger en rekke uttalelser og omtaler rundt deres produksjon av content marketing.  

 

Morgenbladet presenterte i oktober 2015 en større reportasje om content marketing i norske 

mediehus. I reportasjen kommer det frem at av landets åtte største aviser, er det kun Dagens 

Næringsliv som ikke benytter seg av content marketing. Morgenbladet anslår at minsteanslaget for 

hvor mange som nå jobber med denne type reklame i norske mediehus er over 44 personer (Flatø, 

2015). Aftenposten Brand Studio var i artikkelen brukt som case. Her gis det et innblikk i 

prosessen rundt oppstarten av Aftenposten Brand Studio og hvorfor avisen valgte å satse på denne 

type annonser. I artikkelen kommer det frem at det arbeider rundt 200 personer med ren content 

marketing i ulike kommunikasjonsbyråer i Norge. Av dagens aviser er det Nettavisen som har den 

største avdelingen, med rundt 17 ansatte. Alle aviser, bortsett fra Natt & Dag, skiller klart mellom 

redaksjonen og content marketing-avdelingen (Flatø, 2015).  

 

Videre har det blitt benyttet en rekke artikler fra Dagens Næringsliv, Kampanje.com, 

Medier24.com og Journalisten. Dagens Næringsliv dekker gjennom sin seksjon «Etterbørs» flere 

saker tilknyttet medie- og kommunikasjonsbransjen. Kampanje er kommunikasjonsbransjens 

nyhetsside på nett, men dekker også området journalistikk. Det gjør at man får et godt bilde av 
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hvordan content marketing iakttas gjennom kommunikasjonsbransjen. Medier24.com har det siste 

året blitt en viktig nyhetsside om journalistikk og mediebransjen. Sammen med Norsk 

Journalistlags fagpresse Journalisten.no gir disse to nettsidene et godt utgangspunkt for å finne ut 

hvordan journalister og mediehus iakttar content marketing fra et journalistisk ståsted gjennom 

nyhetsartikler.  

 

Sammen gir følgende kilder et godt empirisk grunnlag for den videre analysen, da de sammen kan 

være med å belyse content marketing fra ulike ståsteder i de aktuelle bransjene. Der den ene siden 

representerer journalistikken, mens den andre siden representerer kommunikasjons- og PR-

bransjen. Likevel er det viktig å huske på at også journalistiske artikler preges av subjektivitet og 

at journalistens syn i noen grad kan påvirke hvordan saken fremstilles, selv om formålet er å 

presentere objektiv journalistikk.  

 

Rapporter,	  tidligere	  forskning	  og	  undersøkelser	  
I tillegg til redaksjonelle artikler, bygger oppgavens empiri på rapporter, undersøkelser og 

forskning på feltet. Det vil derfor bli gitt en presentasjon av disse, sammen med sentrale funn: 

Journalistikk	  møter	  innholdsmarkedsføring:	  Nye	  penger	  –	  nye	  utfordringer	  

Norsk Journalistlag publiserte i samarbeid med Jens Barland (2015) en rapport under navnet 

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring: Nye penger – nye utfordringer. Rapporten presenterer 

content marketing, og inngikk i forberedelser til Norsk Journalistlags landsmøte i mars 2015 hvor 

content marketing sto på dagsplanen. Rapporten kan leses som den tredje i en serie om reklame i 

mediebransjen. Tidligere utgitte rapporter er Tekstreklame i en digital tid (2012) og Proffere PR 

presser pressen (2014).  

 

Rapporten danner et basisgrunnlag for denne oppgavens måte å se på content marketing og dens 

definisjoner av content marketing: 

 

"Innholdsmarkedsføring er markedsførings- og forretningsprosesser som skal skape og 

distribuere verdifull og interessant innhold som skal tiltrekke seg, skaffe og engasjere en 

klart definert og forstått målgruppe – med det formål å oppnå lønnsom aktivitet fra 

kundene" (Pulizzi 2014, s. 5, oversatt fra engelsk i Barland 2015). 
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Barland påpeker i rapporten at denne definisjonen har et perspektiv som kan knyttes til 

markedsføring. Definisjonen er derfor ikke tilpasset avisbransjen og gir ikke et dekkende 

definisjon av bruken rundt content marketing i avisbransjen. Det velges derfor å ta utgangspunkt i 

Barlands (2015) definisjon: «annonser og reklame som i form og virkemidler kommuniserer på 

samme måten som redaksjonelt innhold, og som plasseres i eller distribueres av slike 

redaksjonelle medier» (Barland, 2015). Følgende definisjonen vil videre bli benyttet i oppgaven, 

da den ikke lenger har et bredt markedsføringsperspektiv, men heller er knyttet til mediehusenes 

bruk av content marketing.  

 

Rapporten gir, ved at den bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse blant egne tillitsvalgte i 

Norsk Journalistlag, et innblikk i hvordan redaksjonene selv ser på content marketing og hvordan 

dette ses i forhold til det presseetiske. I rapporten presenteres det fem sentrale funn som er 

analysert frem i rapporten og gjennom spørreundersøkelsen: 

 

1. Mangel på standardisert merking. Tidligere kunne man se et klart skille mellom reklame 

og journalistiske saker i mediene. Gjennom content marketing presenteres reklamens 

bilder, titler og tekster slik man normalt ville presentert journalistiske saker. Det eneste 

som skiller annonsen fra redaksjonelt innhold er valg ulike fonter, farger og merkingen av 

annonse. Mangelen på en standardisert praksis i bransjen gjør det derfor vanskelig for 

leseren å skille mellom redaksjonelt innhold og annonser (Barland, 2015). 

 

2. Kommersielle elementer i journalistiske tekster og bilder. Mediene trekker content 

marketing inn i det redaksjonelle materialet (Barland, 2015). Som for eksempel at man kan 

trykke på produkter som omtales i redaksjonell sammenheng og komme videre til en 

netthandel. Dette har man blant annet kunne se på VGs MinMotes nettside, der leseren kan 

trykke på produktene og føres direkte til en nettbutikk. 

 

3. Journalister, frilansere, redaktører og dobbeltroller. I undersøkelsen er det ingen 

journalister som er intervjuet i undersøkelsen som hadde eksempler på at redaksjonelle 

medarbeidere også tok på seg eller ble satt til å gjøre oppdrag for bedriftenes 

salgsavdelinger, noe som også ville være i strid med Vær Varsom-plakatens punkter om 

integritet. Likevel trekkes det frem et par problemstillinger tilknyttet redaktører og 
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frilansere. Hvor for eksempel frilansere brukes til å utføre oppdrag der redaksjonen ønsker 

å holde avstand (Barland, 2015). 

 

4. Partnerskap og sponsing – med media på laget. Mediene står fortsatt ovenfor 

problemstillinger tilknyttet partnerskap, samarbeidsprosjekter eller der mediene selv er 

sponsorer. Dette har ikke forandret seg så mye gjennom tiden, men relatert til content 

marketing handler dette om at mediene kan inngå i andres innsats for å få positiv 

mediedekning av seg og sine produkter. Dette skjer da gjennom en redaksjonell omtale, og 

ikke som tradisjonelle annonser (Barland, 2015). 

 

5. Felles idealer og ideelle interesser. Mediene er ikke like kritiske når det er snakk om 

ideelle organisasjoner som vil ha positiv omtale, spesielt hvis de ikke representerer makt 

eller penger. Her mener Barland at det kan ”være en lavterskel for å få til 

innholdsmarkedsføring på redaksjonell plass, men samtidig på et felt som fremstår som – 

oftest – ganske harmløst sammenlignet med dem pressen primært skal overvåke kritisk” 

(Barland, 2015). 

 

Rapporten er bestilt av Norsk Journalistlag, noe som også setter premissene for hva som 

undersøkes. Likevel gir rapporten et godt utgangspunkt for å danne et grunnleggende bilde av 

dagens situasjon og hvilke problemstillinger som dukker opp når stadig flere mediehus nå 

begynner å benytte seg av content marketing. Undersøkelsen baserer seg på 116 klubbledere i 

lokale, regionale og nasjonale medier (Barland, 2015). 

 

Innholdsmarkedsføring	  testet	  på	  lesere	  av	  nettaviser	  

Jens Barland og Ragnhild K. Olsen utga i 2015 en rapport utført for Norsk journalistlag og Norsk 

redaktørforening. Her undersøker de hvordan lesere oppfatter content marketing i nettaviser med 

journalistisk innhold. Undersøkelsen bygger på en kvalitativ datainnsamling og observasjoner 

gjennom et panel med en gruppe lesere, for å gi dybdeinnsikt rundt lesernes oppfattelse av content 

marketing. Noen sentrale funn i studiet er: 

 

§ Utvalget klarer å skille mellom journalistikk og reklame når det fremstår gjennom 

tradisjonell annonsering som bannere på nettsiden til avisene og klarer å forholde seg til at 
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mediene inneholder både reklame og redaksjonelt innhold (Barland & Olsen, 2015). 

 

§ Utvalget opplever at  content marketing er mindre «masete» enn tradisjonell reklame. 

Samtidig ga utvalget uttrykk for at de likte enkelte av eksemplene for content marketing og 

at enkelte kommersielle samarbeidspartnere kunne være relevante med hensyn til tema. 

Denne innholdsmarkedsføringen trigget ikke «reklamefiltrene» leserne selv hadde sagt de 

hadde (Barland & Olsen, 2015). 

 

§ Reklame som ser ut som journalistikk, kan bli forvekslet med journalistikk. Selv om det 

ikke alltid skjer, kan det forekomme (Barland & Olsen, 2015). 

 

Det	  norske	  journalistiske	  felt	  

Sosiolog Jan Fredrik Hovden utga i 2010 et notat om det norske journalistiske felt i forbindelse 

med sitt arbeid av doktoravhandlingen ” Profane and Sacred. A study of the Norwegian 

Journalistic Field” (2008). I en undersøkelse som ble gjennomført på 1203 medlemmer av Norsk 

Journalistlag og Norsk Redaktørforeningen, har Hovden kommet opp med en modell over hvordan 

det norske journalistiske feltet så ut i 2005. Modellen er utviklet gjennom Pierre Bourdieus teori, 

som danner grunnlaget for å se den symbolske kapital og hvilke maktstrukturer som er gjeldende  

innenfor det norske journalistiske felt. Hovden mener at i journalistikkens mikrokosmos er status 

og makt påvirket av hvor mye symbolsk kapital man besitter, noe man får gjennom en 

anerkjennelse av andre journalister. Blant funnene er at høye redaktør- og kommentatorstillinger i 

nasjonale aviser og fjernsyn, det å vinne journalistiske priser og være et forbilde for andre 

journalister regnes som sosial kapital innenfor det journalistiske feltet (Hovden, 2010). Også 

journalistens sosiale bakgrunn er viktig for hvilket medie og arbeidssted han eller hun begynner å 

arbeide for. I forbindelse med publiseringen av doktoravhandlingen i 2008, uttaler Hovden til 

Klassekampen den 30. juni 2008 hvordan det journalistiske feltet fungerer i Norge;  

 

”Jo mer autonomt feltet blir, jo mindre viktig blir den vanlige borgeren. Men 

journalistikken kan ikke bare kollapse i sin egen anerkjennelse. Dette har sammenheng 

med at journalistikken, i motsetning til en del kunst og forskning, har sterke forbindelser til 

markedet” (Martiniussen, 2008). 
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Pressens	  Faglige	  Utvalg	  

Pressens Faglige Utvalg behandlet i januar 2016 sak nummer 311/15 (A+B+C+D+E), som 

omhandler VGs samarbeid med matvarekjeden Rema 1000. Spørsmålet som ble reist er knyttet til 

seksjonen VG Familieliv og kommersielt innhold. VG publiserte høsten 2015 seksjonen VG 

Familieliv, hvor de sammen med Rema 1000 produserer forbrukerstoff. Samarbeidet med Rema 

1000 ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg av redaksjonsklubben i Fædrelandsvennen ved 

styret, Kjell Ingvaldsen, Aksel Stave Ervik, Kristoffer Larsen og redaksjonsklubben i NTB ved 

styret. VG ble klaget inn for brudd på paragraf 2.2 og 2.6 i Vær Varsom-plakaten, som lyder som 

følge: 

 

”VVP 2.2 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin 

uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller 

bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.” 

(Pressens Faglige Utvalg, udatert) 

 

” VVP 2.6. Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være 

åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved 

lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det 

enkelte mediums journalistiske presentasjon.” (Pressens Faglige Utvalg, udatert) 

 

Pressens Faglige Utvalg valgte å felle VG i saken og i uttalelse står det følgende:  

 

”Selv om virkemidler som titler, ingress og brødtekst ikke er forbeholdt journalistikken, 

presiserer VVp at kommersielt innhold ikke skal kunne forveksles med mediets 

journalistiske presentasjon, slik utvalget mener VG gjør her. Uklarheten underbygges også 

av at det heller ikke er selvforklarende hva «Partnerstudio» innebærer. I tillegg stusser 

utvalget over bruken av merkingen «sponset» i URL-en, når VG samtidig opplyser at det 

ikke handler om sponsing, men annonsørinnhold.” (Eckblad & Johannessen, 2016). 

 

Etter fellelsen i Pressens Faglige Utvalg opplyste ansvarlig redaktør og administrerende direktør i 

VG Torry Pedersen at avisen ønsker å legge til rette for flere sponsede temaseksjoner regi av 

avisen. Samtidig opplyser Pedersen at han aller helst ønsker å produsere denne type stoff innad i 
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redaksjonen. Pedersen mener derfor Pressens Faglige Utvalg må komme med en avklaring på hva 

som faller innenfor Vær Varsom-plakatens punkt 2.8:   

 

”Sponsing eller produktplassering i nyhets- og aktualitetsjournalistikk eller journalistikk 

rettet mot barn, er uforenlig med god presseskikk. Direkte utgifter til journalistisk 

virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv.”  

(Eckblad & Johannessen, 2016) 

 

Pressens Faglige Utvalg felte også i 2015 VG for deres 

samarbeid med den norske kinofilmen Bølgen, der VG 

Partnerstudio hadde produsert content marketing for Nordisk 

Film. Artikkelen som ble produsert og publisert på vg.no hadde 

et besøkstall på 300.000 lesere (Michalsen 2015a). Noe som 

viser hvor mye synlighet en slik artikkel får. Flere lesere 

reagerte på at det ikke kom tydelig nok frem at dette var betalt 

innhold fra en kommersiell aktør, og Pressens Faglige Utvalg 

mottok en klage fra leseren Hallgeir Lied. Selv om Pressens Faglige Utvalg valgte å felle VG for 

brudd på Vær Varsom-plakatens paragraf 2.6, var likevel utvalget delt. Redaktørene for 

utvalgsmøte, Tone Angell Jensen og Alexandra Beverfjord, mente at VGs reklame og merking var 

innenfor det man kunne forvente. Likevel mente flertallet i utvalget – Henrik Syse, Martin Riber 

Sparre, Ellen Ophaug og Reidun Førde, at merkingen var for dårlig. VG fikk dermed en mild 

fellelse, hvor konklusjonen var at VG hadde ”opptrådt kritikkverdig” og at det var ”brudd på god 

presseskikk" (Michalsen, 2015a). 

 

Målet med datainnsamlingen er å danne et bilde av dagens situasjon og hvilke forskning som er 

gjennomført på feltet. Ved å benytte både nyhetsartikler, rapporter og undersøkelser er det med å 

danne et bilde av hvilke holdninger som er knyttet til content marketing. Selv om content 

marketing fortsatt er en ny form for annonsering i Norge, er det likevel blitt produsert en rekke 

artikler og gjennomført en håndfull undersøkelser om temaet. Det viser hvor stor interesse det er 

for content marketing innad i feltet.  
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Ut i fra oppgavens omfang vil det derfor ikke være mulig å trekke inn alt som er skrevet om 

content marketing, noe som også gjør at ikke alle meninger overveies. Likevel fremlegges det en 

rekke artikler som sammen gir en generelt bilde av debatten. Det ville også vært ideelt å trekke inn 

enda flere aktører i analysen, men ved at det er valgt å benytte Aftenposten og VG som eksempler, 

setter det en ramme for hvilken empiri som hentes inn. Det vil derfor her bli gitt en kort 

presentasjon av de to avisene og deres content marketing-avdelinger: 

 

Aftenposten	  Brand	  Studio	  

Aftenposten er Norges største riksdekkende abonnentsavis og hadde i 2015 et opplag på 211.769 

for papir og digitalt, det er en nedgang på 9890 fra 2014 (Fossbakken, 2016). Aftenposten.no er 

blant landets største nettsider og lever redaksjonelt stoff fra innland og utland. Avisen ble 

grunnlagt under navnet Christiania Adresseblad den 14. mai 1860 av Christian Schibsted. Avisen 

er en del av konsernet Schibsted Norge AS. Ansvarlig redaktør/Publisher for avisen er Espen Egil 

Hansen (Aftenposten, 2015). Inntil desember 2012 utkom i to utgaver: morgenutgaven i alle ukens 

dager, og en aftenutgave som ble distribuert i Oslo-området. Aftenutgaven ble avviklet i 2012. I 

dag utkommer én utgave daglig, som innholder de to seksjonene nyheter og kultur & meninger. 

Siden 2005 har også fredagens avis blitt utgitt med A-magasinet, som er avisens kultur- og 

featuremagasin. Mediehuset Aftenposten har i underkant av 900 ansatte og oppnådde i 2014 et 

resultat før skatt på kroner 372.201.000 (Proff, 2016a). I løpet av sommeren 2015 opprettet 

mediehuset Aftenposten Brand Studio, for å hente inn nye annonseinntekter gjennom å tilby 

content marketing. Tidligere leder for økonomiredaksjonen i Aftenposten Lars Magne Sunnanå 

ble ansatt som innholdssjef for den nye avdelingen. Totalt jobber fire personer fast i Aftenposten 

Brand Studio. 

 

VG	  partnerstudio	  

VG er Norges mest leste tabloide avis og driver landets største nettavis. I 2015 hadde avisen et 

opplag på 112.716 på papir, en nedgang på 25.472 siden 2014 (Fossbakken, 2016). Avisen har 

ikke oppgitt tall for digitalt i 2015. VG eier også nettstedet E24, som er landets mest besøkte 

nettsted for nyheter om økonomi og finans. Ansvarlig redaktør og administrerende redaktør i VG 

er Torry Pedersen. Selskapet er en del av Schibsted Norge og har lokaler i Schibsted-huset i 

Akersgata. Lokalene deles med konkurrenten Aftenposten. Avisen har per dags dato 481 ansatte 
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og oppnådde i 2014 et resultat før skatt på kroner 243.313.000 (Proff, 2016b). VG Partnerstudio 

var opprinnelig en underavdeling i VG, men er nå skilt ut som eget selskap (Fossbakken, 2015a). 

Selskapet produserer annonsørinnhold på nett og har per dags dato syv ansatte. Flere tidligere 

redaksjonelle medarbeidere i VG jobber i dag fulltid i selskapet (Fossbakken, 2015a). 

 

Kildekritikk	  
Ved at oppgaven tar utgangspunkt i en annen ordens iakttagelse setter det sitt preg på inn bruken 

av empiri og innhenting av den. Det er derfor valgt å benytte sekundærdata for å se på de 

objektive relasjonene i det journalistiske felt. På bakgrunn av dette er det valgt å ikke benytte 

primærdata, da den ikke vil kunne vise de objektive strukturene i hele feltet.  

 

Ettersom content marketing har blitt møtt med stor interesse i media- og 

kommunikasjonsbransjen, har det resultert i en rekke oppslag både i nasjonale medier og 

bransjemagasiner. Innhentingen av data til oppgaven har derfor vært omfattende og det har derfor 

vært nødvendig å sette noen rammer for hva som har vært aktuelt å ta med og ikke. Ved at det har 

blitt valgt å benytte Aftenposten og  VG som eksempler i oppgaven, har dette utelukket en del 

andre sentrale aktører fra analysen. Det gjør at man ville kunne fått et annet resultat hvis det ble 

valgt å bruke helt andre aktører som eksempler. Også tidsrommet for når debatten har utspilt seg 

setter begrensinger for analysen, ved at den da ikke tar høyde for hva som eventuelt har skjedd før 

og etter det aktuelle tidsrommet. Empirien preges derfor av valget mellom hvilke aktører som er 

representert, tidsrommet og at det benyttes en annen ordens iakttagelse. Likevel er det prøvd å 

bruke uttalelser fra mediepersoner det det anses som relevant, uten at sitatene er tatt ut av setting 

og endrer sin opprinnelige mening for å sikre at alle sider av debatten belyses i analysen. 

 

Samtidig som oppgaven har blitt skrevet har det også skjedd store endringer på området. Blant 

annet ble VG felt i Pressens Faglige Utvalg, samtidig som flere av mediene har endret deres 

prosedyrer for merking av content marketing-artikler. Det er derfor en mulighet for at noe av det 

som var praksis før, ikke lenger er nåværende praksis i de mediene som omtales. Både 

Aftenposten og VG er begge eid av Schibsted Norge, noe som betyr at den empirien som er hentet 

inn baserer seg på to eksempler fra samme konsern. Hadde det blitt valgt å benytte to medier med 

ulikt eierskap, ville dette betydd at man ville fått en større variasjon i empirien. 
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I oppgaven har Pierre Bourdieus feltanalyse blitt brukt som ramme for å gjennomføre analysen og 

som meningsgiver. Dette setter derfor en teoretisk ramme for oppgaven som påvirker hva som 

analyseres og hvilke områder det fokuseres på. Da det finnes en rekke artikler om Bourdieus 

teorier, har valget av bøker og skrifter vært viktig for oppgaven. Det har derfor i første omgang 

vært prioritert å benytte artikler som selv er skrevet av Bourdieu selv, samtidig som det kan 

trekkes inn andre relevante artikler som bygger på Bourdieus arbeid. Hans egne bøker som 

Distinksjonen, Om fjernsynet og vedlegget Journalistikkens herredømme i den norske 

oversettelsen Om fjernsynet er derfor benyttet der det har vært mulig. Av annen litteratur er 

Rodney Benson og Erik Neveus Bourdieu and the Journalistic Field og David W. Parks Pierre 

Bourdieu –A critical Introduction to media and Communication Theory blitt benyttet. I 

førstnevnte benyttes først og fremst kapitelet The Political Field, the Social Science Field, and the 

Journalistic Field som er skrevet av Bourdieu selv.  

 

Det finnes en rekke oversettelser av Bourdieus arbeid, men for å få en bedre flyt i oppgaven har 

det det blitt valgt å benytte de norske oversettelsene der de finnes. Dette begrunnes i at det er et 

ønske om at det skal være samme språk gjennom hele oppgaven. 

 

Content	  Marketing	  
Hvordan content marketing defineres avhenger av hvem du spør og hvem de representerer. Det 

finnes derfor ingen fast definisjon, men en rekke aktører har prøvd å definere hva content 

marketing er. For eksempel definerer chief insight officer i Forbes, Bruce Rogers content 

marketing som "the creation and distribution of meaningful insights, perspectives, and best 

practices that are valuable to a specific audience. The aim is to retain existing clients including 

doing more business with them and to attract new high-quality clients." (Miller, 2016), mens 

senior content marketing manager i Lattice Engines definerer det som "the process of developing 

and sharing relevant, valuable, and engaging content to target audience with the goal of 

acquiring new customers or increasing business from existing customers." (Miller, 2016). Felles 

for disse er at de ser på content marketing ut i fra et markedsføringsperspektiv, der fokuset er på 

hvordan man skal øke salg og treffe et spesifikt publikum i større grad.  
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Den mest kjente definisjonen kommer likevel fra grunnleggeren av Content Marketing Institute, 

Joe Pulizzi. Det er også denne definisjonen som benyttes oftest når content marketing skrives om i 

Norge (Barland, 2015). Content Marketing defineres av Joe Pulizzi som;  ”Innholdsmarkedsføring 

er markedsførings og forretningsprosesser som skal skape og distribuere verdifull og interessant 

innhold som skal tiltrekke seg, skaffe og engasjere en klart definert og forstått målgruppe – med 

det formål å oppnå lønnsom aktivitet fra kundene” (Pulizzi 2014: 5, oversatt til norsk i Barland 

2015)2. Ettersom denne definisjonen er såpass bredd og i stor grad fokuserer på markedsføring, 

velges det heller å bruke Barlands (2015) innsnevrede definisjon av content marketing: «annonser 

og reklame som i form og virkemidler kommuniserer på samme måten som redaksjonelt innhold, 

og som plasseres i eller distribueres av slike redaksjonelle medier» (Barland, 2015). 

 

Per dags dato benyttes det tre typer annonser i den norske pressen og det skilles med om følgende 

typer av kommersielt innhold (Barland, Idås & Ringvold, 2015): 

 

§ "Temastoff som er initiert og/eller produsert av kommersielle aktører.  

§ Native advertising: Saker som er laget av kommersielle aktører og framstår som 

redaksjonelt innhold, men som ikke er merket som reklame el.l., ofte kalt tekstreklame. 

§ Content marketing: Stoff som likner på redaksjonelt innhold, men som er tydelig merket 

som annonse/reklame" (Barland, Idås & Ringvold, 2015). 

 

I denne oppgaven vil det kun bli sett på det siste punktet, da dette er det som har skapt størst 

debatt i bransjen det siste året. Samtidig er grensen for hvor skillet mellom journalistikk og 

reklame fortsatt uklar innenfor dette området, da regelverket rundt de to første punktene kommer 

tydelig frem i Vær Varsom-plakaten. 

 

Ved at content marketing ikke fremstår som reklame, skiller den seg fra den tradisjonelle 

tekstreklamen. Den benytter seg heller av redaksjonelle virkemidler som skal gjøre at leseren 

fanges gjennom journalistiske virkemidler. Samtidig skal merkingen om at dette er betalt innhold 

være med å opplyse leseren om at de ikke leser en redaksjonell tekst, men innhold som er betalt av 

en annonsør. Det er nettopp dette skillet mellom betalt innhold og journalistikk som i stor grad 

                                                
2 "Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and 
consistent content to attract and retain a clearly-defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer 
action." (Pulizzi 2014: 5) 
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diskuteres per dags dato i feltet, da det ikke finnes noen standardiserte løsninger på hvordan 

merking av content marketing skal forekomme. Dette kommer av at det er ulike oppfattelser og 

ulik praksis om hvordan man skal imøtekomme utfordringene tilknyttet denne type annonsering 

og hvor tydelig dette skal merkes.  

 

Undersøkelsen fra Norsk Journalistlag viser at det i dag ikke er noen redaksjoner som bruker fast 

ansatte journalister til å produsere Content Marketing, men at det kan forekomme at det benyttes 

frilansere eller prosjektansatte journalister til arbeidet. Rapporten skriver at;  

 

”det kan ha sammenheng med at det er viktig for redaksjonens troverdighet at integriteten 

til de fast ansatte beskyttes, mens det for en frilanser er et spørsmål om integriteten som 

journalist” (Barland, Idås & Ringvold, 2015). 

 

Valg	  av	  teori	  

Pierre	  Bourdieu	  
For å besvare oppgavens problemstilling vil Pierre Bourdieus feltanalyse benyttes. I følge 

Bourdieu består samfunnet av en rekke felter, hvor man kan oppnå ulik form for kapital. For 

denne oppgaven vil det journalistiske felt være en viktig del, da det er i dette feltet oppgavens 

problemformulering utspiller seg. Det vil derfor nedenfor komme en introduksjon av hans teori og 

definisjoner. 

 

Pierre Bourdieu (født 1. august 1930, død 23. januar 2002) er fransk sosiolog og antropolog. I 

Norge blir han fortsatt sett på som en sosiolog av den klassiske tradisjon og er opptatt av sosiale 

klasser, makt og struktur (Slaatta, 2002: 93). Fundamentet til Bourdieus forståelse om struktur og 

agentur er hvordan samfunn skaper individuelle handlinger (Bourdieu, 2005: 3). 

 

Bourdieu opererer ut ifra både en ontologisk og epistemologisk tilgang. Hans sosiologiske arbeid 

bygger på en ontologisk antagelse om at det finnes en virkelighet uavhengig av den enkeltes 

bevissthet (Bourdieu & Wacquant 1996, 84). Samtidig benytter Bourdieu subjektive oppfattelser 

som analytisk tilgang for å forstå det sosiale. Ved å inndra subjekt og subjektivitet kan det derfor 
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ligne på en kontradiksjon, noe man skal unngå innenfor vitenskapen.  Skillet mellom teori og 

empiri blir derfor i Bourdieu smeltet sammen. Gjennom objektivering mener Bourdieu at 

forskernes vitenskapelige ubevissthet skal kunne avdekkes. Han mener forskerne må gjøre seg opp 

med sin en egen bakgrunn og være bevist ovenfor sin egen tilgang til analyseobjektet for å kunne 

frigjøre seg fra normer, holdninger og fordommer som han mener alle mennesker besitter. På den 

måten kan forskeren redegjøre for sin plassering i det vitenskapelige feltet (Bourdieu & Wacquant 

1996, 59-66).  

 

Bourdieu arbeider ut i fra tre begreper 

som henger sammen med hverandre og 

som ikke kan defineres uten hverandre. 

Disse fire begrepene er habitus, felt, 

kapital og symbolsk vold.  

 

Det sosiale rom kan deles opp i to 

universer, det usagte universet og det 

diskursive universet. Altså den totale 

mengden av kapital som aktørene 

besitter, samt fordelingen mellom 

økonomisk og kulturell kapital 

(Järvinen, 2013: 379). Den første, 

vertikale dimensjonen, skiller mellom 

dem som har et stort samlet 

kapitalvolum og dem som har lite 

kapitalvolum. Den andre, horisontale 

dimensjonen, skiller mellom den som hovedsakelig har økonomisk kapital og dem som har 

kulturell kapital.  Det usagte univers er hvor man finner doxa. Et felts doxa består av et sett 

adferdsregler for det spillet – spilleregler – som spilles i feltet. Doxa opprettholdes gjennom feltets 

rekrutteringsprosess og den doxa baserte sosialiseringen blir aldri fullkommen (Järvinen, 2013: 

379).  
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Mens Platon mener at doxa er en subjektiv overbevisning basert på sanseerfaring, bruker Bourdieu 

doxa for å beskrive de sidene ved samfunnet som folk tar for gitt og som de ikke finner grunn til å 

stille spørsmål om. I motsetning til doxa bruker Platon episteme til å beskrive sikker viten 

(Wæhle, 2014). Her mener Bourdieu at man må analysere de ulike diskursene som utgjør doxa, for 

å gjøre et oppgjør med doxaens generelle oppfatning. Her er hensikten å bli eksponert for de 

sosiale mekanismene og maktforholdene som umiddelbart anses som usynlige, men som blir sett 

på som naturlige eller universelle innenfor feltet. På denne måten mener Bourdieu at man kan 

oppnå viten, altså episteme (Bourdieu 1999, 163).  

 

Et fellestrekk ved alle feltene er kampen mellom de etablerte og nykommerne i feltet. I følge 

Bourdieu står nykommerne på feltet alltid for en vis porsjon heterodoksi, mens de dominerende 

primært representer feltets doxa (Järvinen, 2013: 379). Den nye aktørens heterodoksi tvinger de 

etablerte til å bryte deres stilhet og la feltets spilleregler oversettes i ortodoksi, en defensiv, 

monopolbevarende diskurs. Her prøver de etablerte som har oppnådd ønsket mengde av kapital 

innenfor feltet å stanse utviklingen for å beholde sin plassering i feltet. Utfordrerne har likevel  

mulighet til å rokke ved status quo (Järvinen, 2013: 379).  

 

Bourdieu oppdeler det sosiale rommet i ulike sosiale felt, det Max Weber omtaler som verdisfærer 

(Weber, 1971). De ulike feltene har utviklet en egen kapitaltype som er gjeldene for det spesifikke 

sosiale feltet. Her kan man også se hvordan Bourdieu har latt seg inspirere av Kurt Lewins 

feltteori. Bourdieu mener at ”det sosiale rom er sikkert og visst den første og den siste 

virkeligheten, fordi det stadig styrer den første og den siste virkeligheten, fordi det stadig styrer de 

forestillingene de sosiale aktørene kan ha om denne virkeligheten” (Bourdieu, 1995: 42). Dette 

kan for eksempel være det journalistiske felt, det politiske felt eller det økonomiske felt. Bourdieu 

definerer et felt til å være;  

 

"Et netværk eller en konfiguration af objektive relationer mellem forskellige positioner. 

Positionerne er objektivt defineret i kraft af deres eksistens og de bindinger, de påtvinger 

de aktører og institutioner, der udfylder positionerne, i kraft af deres øjeblikkelige og 

potentielle placering i relation til fordelingen af forskellige former for magt (kapital) som 

giver adgang til de specifikke fordeler og goder, som står på spil i det enkelte felt, og 



Til salgs! – content marketings påvirkning på det journalistiske felt 

	  

 

Side 26 av 77 

dermed samtidig i kraft af deres objektive relationer til andre positioner" (Bourdieu & 

Wacquant, 1996:84-85).  

 

Aktørens posisjon i feltet avhenger av den kompetansen og de ressurser som aktøren besitter innad  

i feltet. Desto mer kapital en aktør besitter, jo mer øker dens mulighet til å utøve makt og 

innflytelse innad i feltet. Bourdieu benytter begrepet habitus for å beskrive koblingen mellom felt 

og kapital. Habitus defineres i Bourdieus Distinksjonen (1995) som ”et forenende og genererende 

prinsipp som lar indre og relasjonelle kjennetegn ved en posisjon komme til uttrykk i form av en 

enhetlig livsstil, det vil si som et enhetlig sett av valg av personer, goder, og virksomheter” 

(Bourdieu, 1995: 36). I følge Bourdieu besitter en hver klasse en type habitus, som har oppstått 

gjennom sosiale betingelser som er knyttet til de tilsvarende betingelsene. På den måten er 

habitusbegrepets funksjon å redegjøre for hva som forbinder aktører eller en klasse av aktører med 

hverandre (Bourdieu, 1995: 36).  

 

I feltet kjempes det et maktspill mellom aktørene gjennom et sett av spilleregler som er spesifikke 

for feltet og defineres gjennom maktkampen i feltet. Feltet er i den grad selvproduserende og har 

sin egen dynamikk. Det er disse spillereglene som utgjør verdiene, normene og som setter 

rammene for hvordan aktørene førsøker å øke eller bevare deres maktposisjon i feltet. Bourdieu 

presenterer tre faser som må inngå i en analyse av et felt (Park, 2014: 10). Det første steget er å 

analysere feltets posisjon i forholdt til andre felter. Deretter går man videre til det andre steget, 

som er å kartlegge de objektive strukturene i relasjonen mellom aktørene og institusjonene som 

konkurrerer innad i feltet mellom de ulike posisjonene. Til slutt skal man undersøke aktørenes 

habitus, for å kunne kartlegge hvilke holdninger som dominerer innad i feltet (Park, 2014: 10). 

Habitus blir på den måte en samling av doxa som preger og reproduserer feltet. På den måten kan 

man se at habitus avhenger og defineres av både feltet og de doxa som er fastsatt av feltet. 

 

Kapital er den verdien eller resursen som en aktør besitter og avhenger av hvilket felt aktøren 

befinner seg i (Järvinen, 2013: 372). Det er gjennom kapital at aktøren har mulighet til å oppnå 

innflytelse innad i feltet og dermed tilegne seg en maktposisjon. Bourdieu fremstiller kapital i tre 

forskjellige former; kulturell kapital, økonomisk kapital og sosial kapital (Järvinen, 2013: 372). 

Økonomisk kapital omfatter penger og materielle resurser. Den kulturelle kapitalen handler om å 

mestre de dominerende kulturelle koder. Eksempler på kulturell kapital kan være kunnskap, språk 
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og verdier. Her finner man også utdanningskapital, der for eksempel en høy 

universitetsutdannelses kan gi høyere kulturell kapital innenfor visse felt. Sosial kapital er de 

resurser man har ved å tilhøre ulike nettverk, som for eksempel på arbeidsplassen og universitetet 

(Järvinen, 2013: 372).  

 

De tre andre formene for kapital transformeres til symbolsk kapital når de oppfattes som legitime 

innenfor et spesifikk felt (Järvinen 2013, 372). Det gjør at for eksempel en bestemt egenskap eller 

ferdighet kan fungere som sosial kapital i et bestemt felt, mens det i et annet felt ikke fungerer 

som sosial kapital (Järvinen 2013, 372). 

 

Symbolsk vold er i følge Bourdieu kampen om anerkjennelsen som utgjør en helt fundamental 

dimensjon i menneskelig samvær. Ære eksisterer kun i kraft av sitt rykte og kun i en utstrekning 

av visse egenskaper eller handlinger som en gruppe har bestemt at er verdifulle (Järvinen 2013, 

366). Symbolsk kapital kan derfor være hvilken som helst form for egenskap eller handling som 

en gruppe tilskriver som positiv (Järvinen 2013, 367). 

 

De tre formene for kapital er konvertible, noe som gjør at aktørene kan omgjøre kapital innenfor 

det sosiale rommet. Ettersom de ulike kapitalene er fordelt ulikt i samfunnet, gjør dette at noen 

kan dominere andre. På den måten dannes det klasser. Gjennom Bourdieus begreper; habitus, felt 

og kapital kan man gjennomføre en feltanalyse for å kunne se interessekonflikter som utspiller seg 

i feltet (Park, 2014: 50).  

 

Maktens felt er et spesielt felt og må ikke blandes med det politiske felt. Det er et rom hvor 

styrkeforholdet mellom aktørene som er i besittelse av én av de forskjellige kapitalformene i så 

stor grad at de kan dominere det tilsvarende felt (Bourdieu, 1997: 55-56). Kampen mellom disse 

aktørene intensiveres hver gang det blir satt spørsmålstegn ved en av de gjeldene verdiene til en 

kapitalform. Det vil si spesielt når det har etablert seg innenfor det feltet av instanser som spesifikt 

har til oppgave å reprodusere maktens felt er truet. Som helhet har aktørene i maktfeltet altså det 

til felles at de besitter tilstrekkelig spesifikk kapital, økonomisk og kulturell, til å kunne innta en 

dominerende posisjon i det feltet de operer innenfor (Bourdieu, 1997: 55-56). 
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Andre	  teoretikere	  som	  benyttes	  
I oppgaven vil det også bli benyttet andre  teoretikere der det anses som relevant å trekke inn. Det 

vil derfor bli gitt en kort introduksjon av disse under:  

 

Max	  Weber	  

Weber tar i sin verdilære utgangspunkt i to sentrale motsetningsforhold, der det på den ene siden 

er motsetningene mellom verdier og virkelighet og på den andre siden konfliktforholdet mellom 

forskjellige verdier (Weber, 1971: 6). Han mener at alle menneskelige handlinger, direkte eller 

indirekte, vil være orientert mot verdier (Weber, 1971: 6). 

 

Weber opererer med tre tradisjonelle herredømmer for hvordan en leder kan legitimere sin bruk av 

makt. Herredømme defineres som ”sjansen for å finne at en bestemt befaling adlydes” (Weber, 

1971: 91). Både hos dem som hersker og dem som beherskes pleier herredømmet å ha en 

dyptliggende støtte i form av rettsgrunner, altså at det er legitimt. De ulike herredømmene opererer 

med forskjellige sosiale strukturer (Weber, 1971: 91).  

 

Legalt herredømme skjer i kraft av lover, hvor byråkratisk herredømme regnes som den reneste 

typen. Den tilgrunnleggende forestilling er at gjennom formelt korrekt, egenmektig lovgivning 

kan en hvilken som helst lov skapes eller avskaffes (Weber, 1971: 91).  

 

Tradisjonelt herredømme skjer i kraft av troen på at de ordninger og den herskermakt som 

eksisterer fra gammelt av er hellig. Dersom den som styrer skulle krenke tradisjonen, ville 

legitimiteten til herredømmet settes i fare, siden den utelukkende hviler på tradisjonens hellighet  

(Weber, 1971: 94).  

 

Den siste tradisjonelle herredømme er karismatisk herredømme, hvor det skjer i kraft av en 

affektbestemt hengivelse til herskerens person og dens karisma (Weber, 1971: 98).  

 

Weber mener at enhver rettsorden virker gjennom sin utforming direkte inn på maktfordelingen i 

samfunnet. Den har både innvirkning på fordelingen av økonomisk makt, men også alle andre 

former for makt. Weber definerer makt som; ”et eller flere menneskers sjanse til å sette gjennom 
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sin egen vilje i det sosiale samkvem, og det selv om andre deltakere i det kollektive liv skulle gjøre 

motstand” (Weber, 1971: 53). Økonomisk betinget makt må ikke identifiseres med andre typer for 

makt. Bakgrunnen for dette er at økonomisk makt kan oppstå gjennom makt som eksisterer av 

andre grunner. På den måten kan ikke økonomisk makt gi sosial ære kun gjennom denne formen 

for mak. Men sosial ære, eller prestisje, kan danne grunnlaget for andre typer for makt og på den 

måten gi økonomisk makt. Sosial ære fordeler seg alltid på en bestemt måte mellom ulike typiske 

grupper i samfunnet, og den fordelingsmåten vil vi kalle den sosiale orden. Den sosiale orden 

fordeles mellom klasser (Weber, 1971) 

 

Jürgen	  Habermas	  
Jürgen Habermas (født 1929) er en tysk filosof og sosiolog som ble internasjonalt kjent gjennom 

sin doktorgradsavhandling om borgerlig offentlighet, på tysk Strukturwandel der Öffentlichkeit, 

som ble utgitt i 1962 (Vetlesen, 2016). Avhandlingen gir en analyse av hvordan en relativt 

uavhengig offentlighet av et opplyst og kritisk publikum har vokst fram i Europa fra 1700-tallet og 

hvordan et konsumerende publikum av overveiende ikke-politiske massemedier har avløst denne 

offentligheten i det 20. århundre (Vetlesen, 2016). Dette har skjedd gjennom en kommersialisering 

av kommunikasjonsnettet, der medienes makt har blitt styrket (Habermas & Kalleberg, 1999: 92). 

 

Habermas betegnet denne avpolitiseringen av offentlighetens arenaer og medier for en 

reføydalisering hvor bestemte interesser befestet sin maktposisjon (Vetlesen, 2016). Han mener 

samtidig at den økende rendyrkingen av penger og makt innenfor markedet og staten er en tendens 

som skaper en kolonisering av livsverdenen og at dette fører med seg en rekke sykdomstegn 

innenfor områder som kultur, samfunn og individ (Vetlesen, 2016). Der et samfunn som styres og 

lar seg påvirke av penger og makt undergraver vilkårene for identitet, mening og solidaritet. På 

den måten mener Habermas at privatisering og kommersialisering gjort at man blir mer opptatt av 

egen suksess i konkurransen om fremgang og innflytelse (Vetlesen, 2016).  Solidariteten, som 

Habermas mener er limet i samfunnet, trues dermed av disse utviklingstrekkene" (Vetlesen, 2016). 

 

Kurt	  Lewin	  

Kurt Lewin (1890-1947) begynte sin sosiale karriere ved Universitetet i Berlin med å formulere en 

variant av datidens gestaltpsykologi, som senere fikk betegnelsen feltteori (Madsen, 2009: 392). 
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Lewin tar utgangspunkt i organiserte helheter, der han i starten utforsket de dynamiske 

samspillene i en individuell helhet som han omtaler som det psykologiske felt, eller omtalt som 

lifespace (Madsen, 2009: 392).  

 

Her snakker Lewin om et mentalt univers som eksisterer parallelt med den fysiske og sosiale 

omverden, samtidig som den utgjør en helhet for personen selv (Madsen, 2009: 392). Lewin 

forestilte seg et nærmest uendelig antall delstrukturer og prosesser, der det psykologiske felt skulle 

sees på som dynamisk, høykompleks og et multidimensjonalt gestalt (Madsen, 2009: 393). Det 

sosiale felt er ikke bare en gruppe eller summen av individuelle medlemmer og det er heller ikke 

summen av disse medlemmenes psykologiske felt, men langt mer kompleks enn det (Madsen, 

2009: 393). På et nytt nivå kommer det frem en ny og annerledes helhet organisert ut ifra de lavere 

plasserte nivåene (Madsen, 2009: 394). 

 

Michel	  Foucault	  
Michel Foucault (1926-1984) er den som har utviklet og satt diskursanalysen på kartet (Andersen 

1999: 28). Det er hans grunnleggende interesse å sette spørsmålstegn ved diskursenes 

selvfølgelighet, der han ønsker å problematisere den individuelle viljen og fornuften ved å vise 

hvordan enhver tale er en tale i en bestemt diskurs med bestemte regler for aksept (Andersen 

1999: 31). Han ønsker på den måten å vise at enhver diskurs er knyttet til eksklusjonsprosedyrer 

som ikke bare utelukker temaer, argumenter og taleposisjoner fra diskursen, men at det også 

produserer avvik, stempler grupper av mennesker som syke, unormale eller ufornuftige og 

legitimerer andre gruppers rett til å utøve forskjellige former for behandling av disse (Andersen 

1999: 32). Andersen definerer makt i henhold til Foucault som: "Magten er i vores omgang med 

tingene, for så vidt som de objekter vi forholder os til, altid diskursobjekter produceret af og i 

diskurserne." (Andersen 1999: 32). 

 

En del av det Foucault undersøker er hvordan språket overtar menneskenes plass som gjenstand 

for viten. Han mener språket finnes overalt, der man tidligere fant menneskene (Andersen, 1999: 

37). 
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Borgerlig	  offentlighet	  og	  medienes	  rolle	  
For å kunne gjennomføre en analyse om hvordan content marketing påvirker det norske 

journalistiske felt, vil det først bli undersøkt hva som ses på som medienes oppgave. Dette gjøres 

ved å først se på opprettelsen av den borgerlige offentligheten gjennom Jürgen Habermas. 

Meningen med dette er å se hvordan mediene har fått sin innflytelse på samfunnet og sikret sin 

posisjon som den fjerde statsmakt. Dette vil senere bli brukt i oppgaven for å besvare 

problemformuleringen.  

 

På slutten av 1700-tallet oppsto det i Tyskland en "liten, men kritisk, diskuterende offentlighet" 

(Habermas & Kalleberg, 1999: 80). Gjennom denne diskuterende offentligheten oppstod det en 

fremvekst av et lesende publikum som besto av byborgere og borgerlige. Disse lot sine lesevaner 

styres av nye utgivelser (Habermas & Kalleberg, 1999). Gjennom økt vekst av denne gruppen, 

økte produksjonen av bøker, tidsskrifter og aviser. Dette bidro også til et økende antall skribenter,  

forleggere og bokhandlere (Habermas & Kalleberg, 1999: 81). På den måten kunne samfunnet 

innøve de politiske likhetsnormene for et fremtidig samfunn blant borgerne som kunne delta. 

 

Som en årsak av den franske revolusjonen oppstod det en politisering av offentligheten som hittil 

hadde vært litterær og kunstnerisk (Habermas & Kalleberg, 1999: 81). Politiseringen oppsto som 

følge av et press av interesse, hvor det ble kjempet mot sensur og for ytringsfrihet. Dette skjedde 

ved at statene i Det tyske forbundet prøvde å bekjempe sensurpolitikken i en politisk offentlighet. 

På den måten ble også litteratur og kritikk inkludert i politiseringens malstrøm (Habermas & 

Kalleberg, 1999: 81). For at dette skulle fungere ble det forutsett at det borgerlige publikum besatt 

en viss homogenitet som tillot stridende parter å se at de hadde en felles interesse i samfunnet og 

at det derfor burde være mulighet for å oppnå konsensus. Habermas mente likevel at det er galt å 

snakke om publikum i entall (Habermas & Kalleberg, 1999: 82). Dette fordi det "også oppstår et 

annet bilde om en like fra begynnelsen av gjør regning med konkurrerende offentligheter og 

dermed tar høyde for dynamikken i de kommunikasjonsprosesser som er utelukket fra den 

dominerende offentlighet" (Habermas & Kalleberg, 1999: 82).  

 

Foucault omtaler dette som utelukkelser, hvor det oppstår grupper som spiller en konstitutiv rolle 

for dannelsen av en bestemt offentlighet (Habermas & Kalleberg, 1999: 82). Utelukkelsen får 
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dermed en mindre og annen radikal forståelse hvis det dannes flere arenaer innenfor de ulike 

kommunikasjonsstrukturene (Habermas & Kalleberg, 1999: 82). Den moderne offentligheten 

omfatter en diskursiv kamp som kjempes gjennom trykt materiale, altså dannelse, informasjon og 

underholdning. Denne striden involverer ikke bare ulike parter av løst assosierte privatmennesker 

som kjemper mot hverandre (Habermas & Kalleberg, 1999: 86), men også en dominerende 

borgelig gruppe som fra begynnelsen av kjempet mot et plebiisk publikum (Habermas & 

Kalleberg, 1999: 86).  

 

Strukturforvandlingen av offentligheten kan ses på som en integrert del av endringen av staten og 

økonomien (Habermas & Kalleberg, 1999: 87). Den statsrettslige konstruksjonen av forholdet 

mellom en offentlig myndighet som garanterer frihet og et økonomisk samfunn som er organisert 

privatrettslig, kommer av to forhold. Det første forholdet er den liberale teori om de 

grunnleggende rettighetene fra perioden 1815 til 1848, som skapte et skille mellom offentlig og 

privat rett. Det andre forholdet er konsekvensene som kom av at den tyske dobbeltrevolusjonen 

feilet (Habermas & Kalleberg, 1999: 87). Med dette som historisk bakgrunn skriver Habermas at 

det utgjør konteksten for den usedvanlige interessen for offentligheten.  

 

"Offentligheten blir politisk funksjonsdyktig bare i den utstrekning den setter de 

økonomiske borgere som samfunnsborgere i stand til å forlike eller allmenngjøre sine 

interesser, og gjøre dem gjeldende så effektivt at statsmakten omformes til et medium for 

samfunnets selvorganisering. " (Habermas & Kalleberg, 1999: 87-88).   

 

Offentlighetens infrastruktur endret seg i takt med at formene for organisering, omsetting og 

konsum i bokbransjen ble utvidet og mer profesjonalisert. På den måten tilpasset bransjen seg nye 

lesegrupper. Det samme gjelder for aviser og tidsskrifter (Habermas & Kalleberg, 1999: 91). 

Gjennom fremveksten av elektroniske massemedier endret offentlighetens struktur seg nok en 

gang;  

 

"med reklamens nye betydning, med den tiltakende sammensmeltingen av underholdning 

og informasjon, den sterke sentraliseringen på alle områder, forfallet av det liberale 

foreningsvesen, oppløsning av overskuelige offentlige sfærer på kommuneplan osv." 

(Habermas & Kalleberg, 1999: 91).  
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Gjennom denne kommersialiseringen av kommunikasjonsnettet, med medienes kapitalkostnader 

og mere profesjonaliserte organisasjonsstrukturer, ble kommunikasjonskanalene sterkt regulert og 

adgangen for å uttrykke seg i offentlige medier ble vanskeligere. Dette gjorde at seleksjonspresset 

ble styrket (Habermas & Kalleberg 1999: 91-92). På den måten oppsto det en mediemakt som 

"berøvet offentlighetetsprinsippet dets uskyld" (Habermas & Kalleberg 1999: 92). Gjennom 

massemediene oppstår det derfor en styring av de kommunikasjonsstrømmene som påvirker 

maktkamp om innflytelse og muligheten til å kunne påvirke adferden til folket, hva som skal 

gjøres tilgjengelig for offentligheten og hvem som skal få uttale seg (Habermas & Kalleberg, 

1999: 92).  

 

Dette skiller seg fra Foucault og Habermas kritiserer måten Foucault knytter makt til sannhet. Der 

Habermas insisterer på et universelt gyldig sannhetsbegrep som  ikke kan abstraheres ut fra 

maktrelasjoner, mener Foucault at dette stiller et autoritært alternativ til om man er for eller mot 

opplysningen (Andreassen, 2006). Foucault mener her at moderne opplysningsfilosofer skaper en 

utpressingssituasjon i forhold til opplysningsfilosofien som han omtaler som the blackmail of 

enlightment (Foucault, 1984). Bakgrunnen for dette er at Foucault mener man må ha en forståelse 

av opplysning som et sett av doktriner, istedenfor at det blir sett på som en holdning (Andreassen, 

2006).  

 

Med utviklingen av internett har det oppstått nye kommunikasjonsmuligheter. Dette stiller 

mediene i en posisjon der de ikke lenger kan ha full kontroll over kommunikasjonskanalene og 

sine former for reguleringer av den offentlige debatten. Dette gjør det enklere å søke innflytelse og 

påvirkning av adferden til folket, en hva det var når mediene ble regulert og kontrollerte hvem 

som kunne uttrykke seg i offentligheten. Med dagens tilgang til internett er det ikke lenger mulig å 

sette noen begrensninger for hvem som kan publisere sine meninger offentlig. Det er nå fullt 

mulig å opprette egne nettaviser, blogger og uttrykke seg gjennom sosiale medier. Medienes makt 

står derfor i fare ved at kommunikasjonskanalene til den offentlige debatt nå er tilgjengelig for 

alle, som igjen kan ses å utgjøre en trussel for pressens posisjon som den fjerde statsmakt.  
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Det	  journalistiske	  felt	  &	  content	  marketing	  
Det vil her bli gjennomført en analyse ut ifra Bourdieus fremgangsmåte for feltteori for å se på 

hvordan content marketing påvirker de ulike delene av det journalistiske felt. Det vil først bli gjort 

rede for feltets posisjon, struktur og habitus, for deretter å se på hvordan hver enkelt del påvirkes 

av content marketing. Underveis vil det bli gitt delkonklusjoner som senere vil bli knyttet til 

hvordan dette påvirker pressens posisjon som den fjerde statsmakt. 

 

Feltets	  posisjon	  
Det journalistiske felt ble konstituert i det det 19. århundret, rundt motsetningene mellom aviser 

som tilbyr nyheter og de som tilbyr analyser og kommentarer. Der den sistnevnte siden ønsket å 

markere sin avstand ved å pårope seg objektivitet som verdi (Bourdieu, 1998: 100). Det oppsto 

derfor en motsetning mellom to logikker og to legitimeringsprinsipper i det journalistiske felt. Der 

de som anerkjente feltets interne prinsipper og verdier sto på den ene siden, mens den andre siden 

heller var opptatt av å la seg styre ut ifra markedet gjennom antall lesere og inntekter (Bourdieu, 

1998: 100-101).  

 

Det var gjennom artikkelen l’emprise du journalism (1994) Pierre Bourdieu kom med ideen om at 

moderne journalistikk kunne ses på som et sosialt felt. Artikkelen la grunnlaget for to av 

Bourdieus forelesninger ved Paris premiere i 1996, noe som senere dannet grunnlaget for boken 

Sur la télivision (1996) – som er oversatt på norsk til Om fjernsynet (1998) (Hovden, 2010). 

 

Det journalistiske felt karakteriseres ved at det besitter en høy grad av heteronomi og en lav grad 

av autonomi (Bourdieu, 2005: 33). Bourdieu beskriver medienes grad av autonomi følgende: 

"graden av et massemediums autonomi måles utvilsomt i andelen av dets inntekter som kommer 

fra reklame eller fra Staten (i form av reklame eller subsidier), og også i graden av konsentrasjon 

av annonsører" (Bourdieu, 1998: 98).  Det betyr likevel ikke at man kan forstå hvordan feltet 

fungerer på bakgrunn av omverden. På samme måte som at ledelse oppnår sine resultater gjennom 

andre mennesker, kan man definere journalistikk som en aktør som forteller historier og nyheter 

gjennom andre menneskers historier som kilder. For å forstå det journalistiske felt er det derfor 

ikke nok å bare forstå hvem som står for finansieringen, hvilke annonsører som velger hvilke 

medier å annonsere i eller hvor subsidieringen til publikasjonen kommer fra. Man må også kjenne 
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de indre spillereglene, doxa, som er gjeldene innenfor feltet. Samtidig avhenger det av 

journalistens evne til selvstendig produksjon og behandling av informasjon. Journalister som for 

eksempel skriver saker innenfor popularisert vitenskapsstoff eller økonomi vil derfor være mer 

avhengig av andre, enn det en spaltist vil være (Bourdieu, 1998: 99). Det kommer av at man er 

avhengig av andre aktører for å kunne presentere det innholdet som man ønsker å formidle. 

 

Det journalistiske felt og journalistikk er helt avhengig av inntekter for å kunne produsere 

redaksjonelle artikler og drive gravende journalistikk. Det betyr at for at pressen skal kunne utøve 

deres samfunnsoppdrag som den fjerde statsmakt, er de også avhengig av at økonomien er 

tilfredsstillende. Mediene må derfor tilby annonsører gode plasseringer og tiltrekke seg en 

attraktiv målgruppe for å skape inntekter og gjøre seg attraktive ovenfor annonsørene. Det gjør at 

det journalistiske felt hele tiden er under påvirkning fra det økonomiske felt. Journalistisk 

produksjon er derfor alltid sterkt diktert av det sosiale i hvordan den er organisert, spesielt politisk 

og økonomisk (Bourdieu, 2005: 50). Med en plassering mellom pressefrihet og markedsloven må 

mediehusene forholde seg til to helt ulike retninger. Dette kan ses på som en distinksjon, hvor det 

journalistiske felt er under innflytelse av det politiske felt og det økonomiske felt. Her kan det 

observeres at det journalistiske felt prøver gjennom symbolsk vold å sikre sin makt i det skjulte, 

ved at den dominerende gruppen i det journalistiske felt prøver å opprettholde konsensus om den 

sosiale verdens mening (Järvinen 2013, 376-377).  

 

Mediehusene skal selv kunne bestemme hva de skal kunne skrive og ikke dikteres av 

kommersielle aktører, samtidig er de avhengig av kommersielle aktører for å kunne finansiere 

produksjonen. Dette kommer av at ingen store nyhetsorganisasjoner kun kan ense rene 

intellektuelle betraktninger. Konkurranse mellom mediene, krav om økt produksjon, 

salgsbetraktninger og politiske begrensninger inngår derfor alltid i produksjonen og diffusjonen av 

nyheter (Bourdieu, 2005: 51).   

 

De ulike makthaverne, det politiske og det økonomiske, vil dermed søke innflytelse på det 

journalistiske felt ved å tillate seg å ha monopol på legitim informasjon. Dette gjelder ikke minst 

for regjeringens instanser, men også statlige myndigheter som for eksempel politiet, jurister og 

vitenskapelige personer (Bourdieu, 1998: 99). Dette kan også sies om virksomheter, der de gjerne 

vil kontrollere hvilke intern informasjon de ønsker å dele med offentligheten. Disse makthaverne 
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forsøker å manipulere journalistene med informasjon eller det de skal formidle, mens journalistene 

prøver å manipulere intervjuobjektene for å få tak i informasjonen og skaffe seg enerett på 

informasjonen (Bourdieu, 1998: 99). Statlige autoriteter besitter også en stor symbolsk makt over 

det journalistiske felt med sine handlinger, bestemmelser og inngrep ved at de kan sette dagsorden 

og bestemme rangeringen av de hendelsene som avisene tvinges til å dekke (Bourdieu, 1998: 99). 

Det samme gjelder for store virksomheter, som kan velge når de ønsker å slippe store nyheter eller 

avholde pressemøter. 

 

Maktkampen mellom feltene vil derfor hele tiden være tilstede. Mediehus som subsidieres 

gjennom pressestøtte vil for eksempel være mer påvirkelig av det politiske felt, en mediehus som 

ikke mottar støtte, ved at de vil kunne stå i fare for å legge opp sin redaksjonelle prioriteringer i 

forhold til hvor mye de får i støtte. Her kan man skille mellom to ulike sider innenfor det norske 

journalistiske felt. Den ene delen av feltet opererer ut fra et kommersielt utgangspunkt og mottar 

ingen form for subsidier fra staten. Den andre delen mottar pressestøtte, altså et statlig tilskudd 

som har til formål å skape en større variasjon i pressen og verne om de mindre publikasjonene. 

Gjennom dette skapes det et skille mellom marked og stat. Der den ene siden er avhengig av staten 

for å kunne overleve, mens den andre siden er avhengig av markedet for å overleve. Ved at staten 

går inn med økonomisk støtte til en rekke aviser, gjør dette at aviser med pressestøtte kan skaffe 

seg et forsprang ovenfor de avisene som ikke mottar noen form for pressestøtte. På den måten skal 

de kunne bevare sin posisjon i samfunnet. Distinksjonen mellom det private og det offentlige 

kommer derfor her til syne. Der den ene siden av pressen opererer ut i fra private og kommersielle 

interesser, mens den andre siden støttes opp av det offentlige.  

 

De kommersielle aktørene er i stor grad avhengig av salg og annonseinntekter, mens de avisene 

som mottar pressestøtte er avhengig av at støtte opprettholdes for å kunne overleve økonomisk. 

Det gjør at man kan si at den ene delen av feltet en mer avhengig av det politiske feltet, mens den 

kommersielle delen av feltet er avhengig av det økonomiske feltet. Det oppleves sviktende 

inntekter fra papiravisen, blant annet falt VGs annonseinntekter på papir med 30 prosent fjerde 

kvartal i 2015, sammenlignet med året før, mens i Schibsteds abonnementsaviser, som omfatter 

Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad falt annonseinntektene 

på papir med 18 prosent i samme periode som papiravisen opplevde en negativ utvikling. (NTB, 

2016a). Dette har gjort at mediene jakter på andre inntektskilder for å bøte på de tapte inntektene, 
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skape flere klikk på nettsaker og utforsker nye annonseformater. Man kan på mange måter se at de 

tilpasser seg en mer kommersiell modell, der det som gir mest tilbake, er det som produseres. Man 

kan for eksempel se at VGs digitale inntekter økte med 20 prosent i samme periode (NTB, 2016a). 

På den måten kan man se at de kommersielle aktørene benytter seg av sine ressurser, symbolske 

kapital, for å sikre sin plassering i feltet og gi seg selv et forsprang ovenfor sine konkurrenter. 

Dette kommer av at de ikke mottar noen støtte, og derfor er helt avhengig ha en tilfredsstillende 

økonomi for å kunne opprettholde sin posisjon.  

 

Et annet område som har vært viktig for mediehusene de siste årene, som også påvirkes av det 

politiske felt, er debatten om fritak for moms på digitale nyheter. Her vil de politiske 

bestemmelsene påvirke den økonomiske siden av medieproduksjonen. Dagens nullmomsordning, 

omfatter kun papiraviser og mange mener derfor at denne ikke samsvarer med den digitaliseringen 

som mediene har stått ovenfor det siste tiåret. Det betyr at man i dag betaler 25 prosent 

merverdiavgift på elektronisk journalistikk, mens journalistikk på papir er unnlatt moms. 

 

Regjeringen har åpnet opp for at det også skal kunne gis nullmoms til elektroniske medier, så 

lenge denne ordningen godkjennes av Eftas kontrollorgan ESA. I en pressemelding som ble sendt 

ut fra den norske regjeringen 1. desember 2015, heter det at: ”For å gi avgiftsmessig 

likebehandling av nyheter på papir og i elektronisk form har regjeringen i 2016-budsjettet forslått 

å utvide dagens fritak til å omfatte elektroniske nyhetstjenester. Fritaket vil dermed gjelde alle 

nyheter, både på papir, pc, mobile enheter, radio og tv.” (Regjeringen, 2015). Slik forslaget ble 

lagt frem, skapte det diskusjon innad i bransjen. Bakgrunnen for dette er at nullmoms ikke ville 

omfattet medier som kun er rettet mot én sektor:   

 

”Finansdepartementet forutsetter at fritaket for elektroniske nyhetstjenester i størst mulig 

grad skal avgrenses som dagens fritak for papiraviser slik at hovedkriteriet knyttes til 

tjenestens innhold. I notifikasjonen er det derfor lagt opp til at fritaket skal omfatte 

tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot 

allmenheten. Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun 

én interesse eller bransje, vil dermed ikke være fritatt.” (Regjeringen, 2015).  
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Staten skaper dermed en distinksjon mellom de som har en bred dekning av nyhets- og 

aktualitetsstoff og de som kun dekker én sektor eller bransjen. Her anerkjennes de store avisene 

som de dominerende og legitime aktørene på nyhetsfeltet, mens de som kun dekker en liten del av 

samfunnet ikke inkluderes. På den måten vil aviser som har en bred dekning kunne oppnå 

økonomiske fordeler, noe som gjør at de kan styrke eller opprettholde sin posisjon. Gjennom dette 

kan det iakttas hvordan det journalistiske felt både påvirkes av det politiske og økonomiske felt. 

Det journalistiske felts avhengig til disse feltene har derfor stor innflytelse på det journalistiske 

feltets føringer. 

 

Graden av påvirkning fra de ulike feltene varier derfor ut i fra hvilket medie det iakttas gjennom. 

For eksempel vil Aftenposten og VG være mer påvirkelig ovenfor det økonomiske feltet, da de 

begge ikke mottar noen form statlig tilskudd og er avhengig av annonseinntekter og solgte aviser.  

Dette kommer av at de ikke får noen form for statlig støtte og derfor er avhengig av å være  

attraktive ovenfor både lesere og annonsører. Likevel kan man se at de påvirkes av det politiske 

når det kommer til bestemmelser overfor moms, da dette legger føringer på økonomien til 

mediehusene. Her vil Aftenposten og VG kunne oppnå en fordel med det nye regelverket for 

moms, da begge avisene har en bred nyhetsdekning. I tillegg er begge avisene avhengig av å 

forholde seg statlige instanser og andre makthavere for å få tak i den informasjonen de søker og 

sikre seg enerett til den informasjonen man ønsker å videreformidle til leserne.  

 

Endringer	  i	  feltets	  posisjon	  med	  content	  marketing	  

Som det tidligere kommer frem, måles det journalistiske felt autonomi gjennom inntekter fra 

annonsører, staten og konsentrasjonen av annonsører (Bourdieu, 1998: 98). Dette kommer av at 

mediene hele tiden må forholde seg til annonsører, lesere og intervjuobjekter. Samtidig står 

avisene i en plassering mellom pressefrihet og markedsloven, noe som gjør at påvirkningen fra det 

politiske felt og økonomiske felt hele tiden er tilstede. Det journalistiske felt har derfor gjennom 

symbolsk vold prøvd å opprettholde sin autonomi og sin posisjon som den fjerde statsmakt. Dette 

har blitt gjort ved at mediene ut ifra bestemte kriterier velger hvem som skal få kunne publisere 

debattinnlegg og kronikker, hvem som skal bli intervjuet og hvem som skal kunne få spalteplass i 

papiravisen og på nettsidene deres. For virksomheter har det derfor kun vært mulig å komme til 

orde i mediene hvis journalistene har et ønske om å intervjue dem, enten ved å prøve å selge inn 

en historie eller ved å kjøpe tradisjonelle annonseplasser. 
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I økonomisk gode tider hvor annonseinntekter er høye, kan man derfor si at mediehusene og feltet 

besitter en høy grad av autonomi. Det gir mulighet til å ansette flere, satse på journalistikk og 

investere i nye løsninger. Autonomien for det journalistiske felt øker derfor i gode tider. I 

dårligere tider med lavere annonseinntekter og færre annonsører, vil autonomien til det 

journalistiske felt svekkes og mediehusene vil i større grad la seg påvirke av det økonomiske felt. 

Det kommer av at journalistikken ikke finansierer seg selv og mediene er avhengig inntekter for å 

kunne produsere journalistikk. I dårligere tider vil det derfor være flere som kjemper om de 

samme annonsørene, det vil være vanskelig å få faste stillinger innenfor det journalistiske felt og 

økonomien setter føringer for hvordan strategien skal legges opp. Det økonomiske har derfor en 

innvirkning på for eksempel hvor mange ansatte som vil måtte sies opp, hvor mye penger som 

skal settes av til gravejournalistikk eller redaksjonens reisebudsjett.  

 

Medienes inntekter har på grunn av papiravisens opplagstall falt og gjort den økonomiske 

situasjonen til mediene vanskeligere. Mediene sliter med å hente inn de tapte inntektene fra papir, 

når stadig flere lesere benytter seg av digitale tjenester. Det oppstår også hardere konkurranse om 

annonsørene, da antall aktører innad i feltet har økt gjennom tiden. Tidligere var papiravisen 

førstevalget for annonsørene, men de møter nå konkurranse fra aktører som Facebook, Google og 

andre store internasjonale selskaper. Det gjør at avishusene må tilby annonseløsninger som 

tilfredsstiller annonsørenes ønsker, samtidig som de skal bevare sin integritet. På grunn av 

sviktende økonomi har man derfor de siste årene sett fremveksten av content marketing. 

Tradisjonelt har mediehusene og papiravisene vært opptatt av å skille mellom journalistikk og 

reklame. I frykt for å miste sin posisjon som den fjerde statsmakt og sin posisjon i samfunnet, 

åpner derfor mediene opp for at kommersielle aktører nå kan kjøpe seg til publisitet. Medienes 

symbolske vold ovenfor det økonomiske felt minskes derfor, for å kunne være med på å sikre 

økonomien. Dette gjøres fordi mediene har et ønske om å sikre sin plassering og skape seg et 

fortrinn ovenfor andre konkurrenter innad i feltet.  

 

Journalistikken skal være uavhengig og ikke styres av annonsører. Dette skiller journalistikk fra 

PR- og kommunikasjonsbransjen, som i stor grad opererer innenfor det økonomiske felt. Dette er 

også noe av grunnen til distinksjonen mellom journalistikk og markedsføring har kunne blitt 

opprettholdt. Ved å ta i bruk content marketing kan det ses som om mediene går i en retning av det 

mer kommersielle, der påvirkningen av det økonomiske felt øker. Det klare skillet mellom 
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journalistikk og reklame blir derfor mer utydelig ved at det fremstilles annonser som benytter seg 

av journalistiske virkemidler, med formålet om å nå ut til en enda større målgruppe. Med 

journalistiske virkemidler menes overskrift, ingress, bilder og en oppbygning av teksten som gjør 

at det fremstår som en redaksjonell artikkel. Samtidig henvises det på forsiden til avisene på nett 

som en vanlig artikkel. Det eneste som skiller det fra annet redaksjonelt innhold er at det er merket 

som annonseinnhold. På den måten prøver mediene å skape et skille for leseren mellom hva som 

er betalt innhold og hva som er redaksjonelt innhold.  

 

Her trekkes det også frem nye problemstillinger i rapporten fra Norsk Journalistlag og Jens 

Barland (2015). Mediene har nå begynt å trekke content marketing inn i de samme plattformene 

hvor man tidligere kun publiserte uavhengig journalistikk. Et eksempel på dette er at man nå kan 

trykke på et produkt som omtales i en redaksjonell artikkel og dermed bli sendt videre til en 

netthandel. Denne praksisen ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg. Her konkluderte utvalget  

med at VG og Minmote hadde brutt godt presseskikk ved å åpne opp for denne praksisen. "Under 

behandlingen av klagen påpekte flere PFU-medlemmer at skillet mellom redaksjonell omtale og 

reklame/inntekter blir for utydelig for brukerne" (Aune, 2015). 

 

 
FOTO: SKJERMDUMP/NRK 
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Under behandlingen av saken uttalte medlem i Pressens Faglige Utvalg, Eva Sannum, følgende til 

NRK:  

"Men man kan ikke tillate en sånn utvikling med dagens plakat. Da vanner man ut sitt eget 

eksistensgrunnlag. VG fortjener honnør for å finne nye digitale løsninger for fremtiden. 

Men jeg sitter med følelsen av at dette går på troverdigheten løs for VG på sikt"  

(Aune, 2015) 

 

MinMotes praksis viser hvordan mediene nå prøver å finne nye inntektsmetoder i samarbeid med 

kommersielle partnere. Mediene beveger seg derfor i en retning der anerkjennelse kommer 

gjennom flest antall lesere og inntekter. Her kan man se hvordan Sannum bruker feltets interne 

spilleregler for å sikre feltets posisjon og eksistensgrunnlag.  

 

Mye tyder på at content marketing stadig blir mer populær blant mediehusene. I dag tilbyr syv av 

landets åtte største aviser denne løsningen og de ulike avisene har de siste årene utvidet 

avdelingene og datterselskapene som tilbyr denne formen for annonsering med flere ansatte. Det 

tyder derfor på at mediene oppnår en økonomisk gevinst ved å produsere content marketing. Av 

landet største aviser er det kun Dagens Næringsliv som ikke tilbyr følgende annonseringsmulighet. 

Amund Djuve, redaktør i Dagens Næringsliv, uttrykker en vis skepsis overfor content marketing i 

et intervju til med egen avis:  

 

"Jeg tviler på om mediebransjens problemer vil løses ved at vi visker vekk det klare skillet 

som har vært mellom redaksjonelt stoff og annonser. Snarere tror jeg det er en fare for 

omdømmet og posisjonen til de ulike publikasjonene, hvis lesere ikke enkelt ser forskjell på 

hva som er journalistikk og hva som er annonsørbetalt innhold"  (Johannesen, 2015). 

 

Mens ansvarlig redaktør i VG, Torry Pedersen, heller ser store muligheter for å benytte content 

marketing: "Det fundamentale her er at digitaliseringen endrer forretningsmodeller fullstendig. Vi 

må jakte på nye modeller, samtidig som vi ivaretar vår journalistiske integritet" (Johannesen, 

2015).  

 

Her kan man se at Djuve mener at dette kan gjøre skillet mellom redaksjonelt stoff og annonser 

mer utydelig, mener Pedersen at content marketing er en naturlig utvikling ved at digitaliseringen 
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endrer mediehusenes forretningsmodeller. Samtidig trekker begge frem at det er viktig å 

opprettholde journalistikkens integritet.  

 

Følgende sitater ovenfor gir også et godt bilde på hvordan det journalistiske feltet er i endring. Fra 

at mediehusene tidligere tydelig har skilt seg fra kommunikasjon- og pr-bransjen, operer de nå 

selv som en aktør ved å tilby lignende tjenester. På den måten har det økonomiske feltet fått en 

mye større innvirkning på det journalistiske felt. Dette kan skyldes tre ulike faktorer:  

 

1) Mediehusene opplever stor nedgang i annonseinntekter på papir. Det gjør at mediehusene 

nå må være mer oppdaterte og tilby løsninger utover de tradisjonelle annonseformatene. 

2) Utviklingen på nett gir mediehusene større mulighet til å eksperimentere og tilpasse 

annonser etter kundens behov.  

3) Annonsørene opplever at tradisjonell reklame forsvinner i mengden av andre annonsører. 

Ved å få presentert sitt budskap gjennom content marketing, kan de få solgt sitt produkt, 

samtidig som det ser ut som de har fått redaksjonell omtale. På den måten tilbyr 

mediehusene nå aktører fra det økonomiske felt en mulighet til å kjøpe seg synlighet innad 

i feltet, der de tidligere måtte kjempe om synligheten gjennom medienes strenge sensur av 

kommunikasjonskanaler.  

 

Sviktende annonsemarked og mulighetene som kommer med digitaliseringen gjør derfor at 

autonomien til mediehusene svekkes og det kommersielle vil i større grad kunne bli akseptert for å 

hente inn de tapte inntektene. Skillet som tidligere har vært mellom redaksjonelt innhold og 

reklame viskes ut, samtidig som man prøver å legitimere bruken av content marketing ved at det 

tydelig merkes som reklame. Det oppstår derfor en kamp innad i feltet mellom de som legitimerer 

bruken av content marketing og de som mener at dette er med å svekke makten til det 

journalistiske feltet. Distinksjonen mellom de som ønsker å legitimere content marketing og de 

som mener dette svekker medienes eksistensgrunnlag kommer til syne.  

 

Her vil medier som ikke mottar noen form for statlig støtte, pressestøtte, og som kun er avhengig 

av annonse- og salgsinntekter fra leserne være mer utsatt, da de er sterke tilknyttet det 

kommersielle. Det økonomiske felts påvirkning blir større i en et tid hvor mediene sliter og gjør at 

mediene strekkes langt for å tilfredsstille annonsørene.  
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I et forsøk på skille redaksjonelt innhold fra betalt innhold og påvirkningen fra det økonomiske 

felt, har mediehusene skilt ut deres content marketing-avdeling i et underselskap eller 

datterselskap. På den måten skal det være enklere for andre aktører å kunne skille mellom hvilke 

aktører som arbeider kommersielt og hvem som er i redaksjonen. Den eneste aktøren som ikke 

praktiserer dette er gatemagasinet Natt & Dag (Flatø, 2015). Likevel oppleves skillet mellom det 

kommersielle og redaksjonelle som tynt av mange. Det har vært flere saker oppe hos Pressens 

Faglige Utvalg, hvor aktører fra feltet og eksterne aktører har meldt inn saker de bryter med Vær 

Varsom-plakaten, altså feltets spilleregler. 

 

Praksisen innad i feltet for merking av betalt innhold kan også sies å være varierende blant 

aktørene. Her har man brukt ord som partnerstudio, brand studio, finansiert innhold, sponset 

innhold og annonseinnhold. Noe som illustreres i bildet nedenfor:  

 

 
FAKSIMILE: ADRESSA & VG 
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Ved inntredelsen av content marketing, kan den største endringen i feltet iakttas gjennom 

endringen av pressens egne etiske endringer – Vær Varsom-plakaten. På et styremøte i Norsk 

Presseforbund juni 2015, ble Vær Varsom-plakaten revidert. Her ble den tidligere 

Tekstreklameplakaten  integrert i Vær Varsom-plakaten (Johansen, 2015). Gjennom revideringen 

har tekstreklameplakaten heller blitt inkludert i kapittel to i Vær Varsom-plakaten. I revideringen 

forsvant blant annet formuleringen ”Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte 

et redaksjonelt produkt” (Michalsen, 2015b).  

 

Dette er et godt eksempel på hvordan content marketing og utviklingen innenfor denne typen 

reklame har hatt sin påvirkning på det journalistiske feltet. Fra at det tidligere har stått følgende i 

punkt 2.6: ”2.6. Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt 

innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og 

som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet.” 

(Michalsen, 2015b),  er ordlyden i punkt 2.6 nå det nå endret til: ”2.6.  Svekk aldri det klare skillet 

mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt 

innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt 

innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon” (Michalsen, 

2015b). I de nye endringene kan man se at det legges betydelig vekt på merking av kommersielt 

innhold, noe også VG tidligere ble felt for av Pressens Faglige Utvalg i forbindelse med 

samarbeidet med dagligvarekjeden Rema 1000. 

 

I en artikkel på Medier24.no 12. juni 2015, presiserer generalsekretær i Norsk Presseforbund, 

Kjersti Løken Stavrum, at endringene ikke skal tolkes som en oppmykning av regelverket i 

forhold til content marketing. Stavrum uttaler følgende:  

 

”Prinsippene mot skjult reklame står nå tydeligere. At vi har samlet det i én plakat er 

viktig og riktig. Vi har tidligere holdt oss med en del formuleringer som pressen i praksis 

ikke har holdt seg til. Slik det nå er formulert, er det lettere å forstå intensjonene.”  

(Michalsen, 2015b) 

 

Det kan her iakttas hvordan Pressens Faglige Utvalg møter trusselen fra content marketing. Dette 

gjøres ved å trekke opp feltets grenser strengere og forsøke å gjenopprette de grensene som har 
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blitt truet av content marketing (Bourdieu, 1998: 109). Samtidig benyttes feltets eget språk for å 

synliggjøre spillereglene ovenfor feltets aktør, der regelverket tidligere har blitt formulert på en 

måte som aktørene i det journalistiske felt ikke har forholdt seg til. Her kan man se hvordan den 

dominerende klassen i det journalistiske feltet prøver å opprettholde feltets posisjon og sikre 

pressens rolle som den fjerde statsmakt.  

 

Merking av reklame er også en problemstillingen som har blitt satt i søkelyset hos 

Forbrukerombudet i Norge. Under en pressefrokost januar 2016, varslet Gry Nergård i 

Forbrukerombudet at de nå i større grad har måtte følge opp tradisjonelle medier enn tidligere 

(Michalsen, 2016). Bakgrunnen for dette er medienes praksis rundt content marketing. Her kan 

man se hvordan det journalistiske felt nå lar seg påvirke av eksterne aktører også må følge 

markedsføringsloven.  

 

”Mange tradisjonelle medier har nettopp startet opp med innholdsmarkedsføring, og da 

glemmer nok noen at de driver med reklame. Det gjelder kanskje spesielt når journalister 

går over til å produsere kommersielt innhold. Da driver de ikke med journalistikk lenger – 

og må forholde seg til helt andre regler” (Michalsen, 2016).  

 

Praksisen rundt content marketing resulterer dermed i at Forbrukerombudet går inn i det 

journalistiske felt og styrer feltets interne praksis. Lovverket sier at "Markedsføring skal utformes 

og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring"  (Markedsføringsloven (2009), 

§3). Ved at det nå benyttes journalistiske virkemidler, vil content marketing derfor kunne fremstå 

som journalistikk istedenfor å markedsføring. Det gjør at mediene må forholde seg til et lovverk 

de tidligere ikke har måtte ta så mye hensyn til, ved at skillet mellom reklame og journalistikk har 

vært tydelig. For hvis de ikke følger lovverket vil de stå i fare for å villede dem som eksponeres 

for content marketing. På den måten vil det kunne være i strid med norsk lov. 

 

Mediehusene har alltid kjempet for at journalistikken skal være selvstendig, hvor distinksjonen 

mellom journalistikk og markedsføring har vært viktig å opprettholde. Ved at mediene nå selv 

tilbyr content marketing til kommersielle aktører blir denne distinksjonen mer utydelig. Det blir på 

den måten vanskeligere å se feltets særegenheter. Et godt eksempel på dette er at det journalistiske 

felt tidligere i stor grad har fått styre sine egne lover og regler, uten innblanding fra utenforstående 
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felt. Men ved at mediene nå også produser reklame, må de derfor også forholde seg til 

markedsføringsloven. Det har gjort at Forbrukerombudet nå har åpnet opp for at de vil kunne gå 

inn i konkrete saker i norske medier (Michalsen, 2016).  

 

Feltets	  plassering	  nå	  

Feltets autonomi avhenger av den økonomiske situasjonen til mediene. Med god økonomi øker 

feltets autonomien og feltet kan derfor utøve symbolsk vold i høyere grad ovenfor de andre 

feltene. På den måten sikres og fastholdes pressens posisjon som den fjerde statsmakt. På den 

måten har feltet mulighet til å styre den offentlige debatten, i form av hvem som slipper til i det 

offentlige rom. I dårligere tider svekkes autonomien, og feltet blir derfor lettere påvirkelig ovenfor 

andre felt. Gjennom inntektssvikt i bransjen er den derfor mer påvirkelig ovenfor andre felt enn 

hva den har vært tidligere.   

 

For å tilfredsstille annonsørenes ønske om mer synlighet og nye annonseløsninger, har content 

marketing vært en løsning for å imøtekomme dette ønsket. På den måten har mediene gått bort fra 

det klare skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Dette gjør at mediene i sin søken etter å 

styrke sin posisjon blant de andre aktørene i det journalistiske felt, har åpnet opp for at 

kommersielle aktører kan kjøpe seg synlighet i den offentlige debatten gjennom medienes kanaler. 

Denne synligheten presenteres så gjennom journalistiske virkemidler, samtidig som det merkes 

som annonseinnhold.  

 

Dette har gjort at flere frykter at content marketing kan påvirke legitimiteten til mediene. For selv 

om skillet er tilstede, operer de ulike aktørene på feltet med forskjellig merking. Den ulike 

merking av artikler og organisering innad i mediehusene gjør at dette fort kan oppfattes som 

forvirrende for andre aktørene innad i feltet, men også aktørene utenfor feltet. På bakgrunn av 

dette har Forbrukerombudet varslet at de vil føre en strengere kontroll av mediehusenes praksis.  

 

For å møte trusselen fra det kommersielle valgte Pressens Faglige Utvalg, som setter spillereglene 

i feltet, å stramme opp grensene for hvordan content marketing skal kunne presenteres. Dette kan 

ses på som et forsøk på å gjenopprette de grensene som har blitt truet av content marketing og på 

den måten sikre feltets legitimitet. Her kan man se hvordan de dominante i feltet prøver å 
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opprettholde medienes posisjon som den fjerde statsmakt. Dette tiltros for at flere aktører innad i 

feltet prøver å utfordrer feltets doxa for å sikre sin egen posisjon. 

 

Feltets	  struktur	  
Innenfor hvert felt finnes det en spesifikk doxa, spilleregler, for hva som er gjeldene for feltet. I 

Norge er journalistikk definert som et åpent yrke, da det ikke er en beskyttet tittel (Utdanning.no 

2016). Det betyr at en som arbeider som journalist ikke trenger å ha en utdannelse innenfor 

journalistikk for å kunne kalle seg journalist og kreves ikke noen form for spesifikk utdannelse for 

å bli medlem av Norsk Journalistlag (Norsk journalistlag, 2015). Selv om mange velger å ta en 

utdannelse innenfor journalistikk, er det også stadig flere mediehus som også krever andre 

spisskompetanser når de ansetter journalister. For eksempel flere økonomi- og næringslivsaviser 

har et ønske at man har en utdannelse innen økonomi eller finans, mens kulturjournalister skal ha 

en utdannelse i kulturledelse eller ha erfaring fra kulturbransjen. Innad i det journalistiske felt er 

det mange aktører og institusjoner som kjemper om makten. Her spiller både hvilken posisjon man 

har innenfor feltet og hvilke medie man representerer. En journalist kan derfor ikke på samme 

måte som en lege eller forsker tilegne seg sosial kapital ved å utdanne seg som journalist.  

 

 
 

Tidligere har fjernsynet, papiravisen og radio vært de viktigste plattformene for å publisere 

nyheter. Ved at leserne nå flytter seg over på nett, har nettavisenes posisjon styrket seg. Norsk 

mediebarometer fra 2015 viser at det i dag er flere som leser nettaviser enn papiraviser. På den 

måten øker konkurransen for journalistene og mediehusene om å være den sentrale aktøren til å 
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formidle nyheter og fortellinger ut til folket. Journalistene og mediehusene må derfor i økende 

grad konkurrere mot kjendiser, bloggere og andre aktører som har oppstått som følge med den 

digitale utviklingen. I 2000 hadde 77 prosent av befolkningen mellom 9-79 år brukt en papiravis, 

mens i 2015 falt tallet til 42 prosent. Samtidig øker bruken av internett fra 27 prosent i 2000 til 87 

prosent i 2014 (SSB, 2016). I 2012 opplevde man for første gang at det var flere som leste aviser 

på nett, istedenfor på papir.  

 

Utviklingen på nett har også vært med å endre journalistenes og medienes hverdag. Tidligere ga 

mediehusene ut en morgenutgave av avisen som inneholdt nyheter, leserinnlegg, kronikker og 

andre spalter. Skjedde det noe stort på nyhetsfronten, kunne leserne lese om dette i morgendagens 

utgave. Ved at mediene nå flytter flere ressurser over på nett, er det viktig å være først ute med de 

siste hendelsene på avisens nettsider. Dette har gjort at journalistene må tilpasse seg en ny og mer 

hektisk mediehverdag. De må for eksempel hele tiden kjempe om å få de siste nyhetene fortest 

mulig ut, produsere mer og fenge leseren på en helt annen måte en hva som tidligere var tilfellet 

når man kun produserte en papiravis. Samtidig øker konkurransen fra sosiale medier og 

utenlandske medier som følge av at leserne har tilgang til internett. Dette har gjort at medienes så 

og si enerett på hvem som slipper til i offentligheten er svekket. Deres posisjon som styrer av 

kommunikasjonsstyrer av offentligheten svekkes derfor i konkurranse med utenforstående aktører 

og pressen særegne posisjon som den fjerde statsmakt utfordres. 

 

Blant avisene som sier at de produserer seriøse nyheter er tendensen til autonomisering konstant. 

Gode reklameplasser og rubrikkannonser skal bidra til at journalistene ikke glemmer at de skrive 

for leserne og ikke for andre konkurrenter innad i feltet. Noe som journalister ofte har til vane å 

gjøre mer eller mindre ubevisst (Bourdieu, 2005: 56). Journalistikk er en spesifikk intellektuell 

aktivitet som kun kan eksistere og være økonomisk lønnsomt på kort sikt. Det gjør at journalistene 

i varierende grad og med utgangspunkt i deres plassering i feltet, står mellom motstridene krav om 

økonomisk lønnsomhet og valg av politisk side. På den måten plasseres journalisten mellom den 

intellektuelle polen og den økonomiske polen, som begge operer med ulike sett av regler 

(Bourdieu, 2005: 57). Det gjør at journalisten plasseres i en særegen stilling hvor man hele tiden 

må ta hensyn til omgivelsene rundt seg. I tillegg må journalisten passe på å overholde Vær 

Varsom-plakatens retningslinjer for god journalistikk. Man kan derfor si at journalister er integrert 

i en streng økonomisk nødvendighet etter søken for å maksimere sirkulasjon (Bourdieu, 2005: 57). 
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Journalister er som regel kompetente rundt de temaene de skriver om. Når de dekker noe 

redaksjonelt er de derfor opptatt av de intellektuelle personene som de forsimpler gjennom 

produksjonen av en artikkel, samtidig som man er opptatt av konkurrerende journalister tenker om 

arbeidet deres (Bourdieu, 2005: 57).  

 

Det journalistiske felt er derfor åsted for en spesifikk og ren kulturell logikk som tvinger seg på 

journalistene gjennom tvang og kontroll (Bourdieu, 1998: 101). Et eksempel på dette er Vær 

Varsom-plakaten som kontrollerer aktørene og tvinges på aktørene for at de skal opprettholde 

feltets spilleregler. På den måten kan man si at Vær Varsom-plakaten er feltets doxa, altså feltets 

interne spilleregler som legger føringer for praksisen innad i feltet. I feltet er det å ha respekt og 

yrkesetikk med på å legge grunnlaget for et godt omdømme og aktverdighet blant aktørene 

(Bourdieu, 1998: 101). I hvilken grad journalisten og mediehusene klarer å opprettholde dette, er 

med å plassere hvor aktøren plasseres innenfor feltet.   

 

Konkurransen mellom aktørene i feltet gjør at aktørene hele tiden spionerer på hverandres praksis 

for å kunne trekke fordel av nederlagene til konkurrenten. På den måten kan man unngå å gjøre de 

samme feilene. Samtidig motarbeider de konkurrentens suksessen, ved å forsøke å låne de 

virkemidlene som ligger bak konkurrentens suksess (Bourdieu, 1998: 104). En konkurrerende 

aktør vil derfor hele tiden være underlagt en maktkamp fra andre aktører innad i feltet, som hele 

tiden prøver å ta konkurrentens plass i feltet. Dette forklarer også hvorfor så mange aktører 

innenfor det journalistiske feltet i Norge følger så nøye med når VG eller Aftenposten blir kritisert 

for deres bruk av content marketing. Det er for å kunne dra fordel av de feilene som gjøres og 

dermed kunne styrke sin egen produksjon. Ved at både Aftenposten og VG er så store aktører 

innenfor bransjen, vil deres posisjon hele tiden bli utfordret av mindre aktører i feltet. 

 

Endringer	  i	  feltets	  struktur	  med	  content	  marketing	  

Ved at populariteten til content marketing har økt i mediehusene, gjør dette at man får en 

forflytning av aktørene innad i feltet. Dette skjer ved at en aktører som tidligere har arbeidet som 

journalist eller redaktør, går over til å produsere betalt innhold. I seg selv er ikke dette noe nytt, da 

flere journalister tidligere har gått over til PR- og kommunikasjonsbransjen. Dette har heller ikke 

vært problematisk, siden man også har sluttet å produsere redaksjonelt innhold. Det som heller er 

nytt, er at journalistene nå ikke lenger bytter arbeidssted. De forflytter seg nå heller bare til en ny 
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avdeling eller etasje i samme lokale som de redaksjonelle aktørene. Det oppstår derfor en ny aktør 

som operer innenfor samme felt som journalistene. 

 

Denne aktøren påvirkes sterkt av det økonomiske feltet, mens dens aktiviteter ligger tett opp til det 

journalistiske. Den store forskjellen fra de aktørene som produserer redaksjonelt innhold, er at de 

ikke lenger operer fritt og følger feltets spilleregler for hva som anses som god journalistikk som 

den tidligere har blitt tolket som. Til tross for forskjellen i retningslinjer og spilleregler, kjemper 

denne aktøren med journalistene om synlighet og plassering i feltet. For aktørene som nå skriver 

annonsørinnhold er det like viktig at disse artiklene får en god synlighet på forsiden til avisens 

nettside, at de får klikk og at artikkelen fremstår som troverdig. På den måten oppstår det en kamp 

mellom to aktører om deres synlighet i feltet. Denne kampen viser hvordan det kjempes om hvilke 

kapitalformer som skal betraktes som legitime innad i feltet.  

 

Prosjektleder for VG partnerstudio og tidligere forbrukerjournalist i VG, Camilla Svennes 

Bergland, uttalelser til Kampanje er et godt eksempel på hvordan den nye aktøren trekker på det 

journalistiske felts spilleregler, samtidig som det viser hvordan de prøver å påvirke hvordan man 

skal tolke de interne spillereglene i feltet:  

 

"Det er ikke slik at vi glemmer de journalistiske ryggmargsrefleksene når man leverer 

content marketing. Kritikerne mener at den frie presse blir truet, men jeg håper og tror at 

de vil se at vi er like kritiske som da vi jobbet i redaksjonen. Vi har jobbet i redaksjonen  i 

VG og er fortsatt opptatt av å levere et godt produkt til leserne. Leserne skal bli engasjerte 

og opplyste. Det handler om å lage godt kommersielt innhold og merke tydelig"  

(Fossbakken, 2015a).  

 

Her kan man se at de fortsatt benytter seg av de samme spillereglene og virkemidlene de hadde 

som journalister som da de var ansatt som journalister. Dette kommer spesielt til uttrykk ved at 

Bergland sier at de ikke glemmer de journalistiske ryggmargsrefleksene og at man skal være like 

kritisk som da de jobbet i redaksjonen.  

 

Et annet viktig poeng som trekkes frem er at kritikere mener at den frie pressen blir truet som 

følge av content marketing. For journalister er en fri og uavhengig presse viktig. Som en journalist 
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vil man derfor kunne iaktta content marketing som en trussel, da måten denne formen for reklame 

blir presentert på ligger tett opp til journalistikken. Content marketing utfordrer derfor den 

etablerte konsensusen om oppfattelsen av journalistikk og hvordan denne oppfattes av både de 

dominante og dominerende innenfor feltet. Den nye aktøren irriterer derfor på seg den fastsatte 

doxa innad i feltet, som gjør at den dominerende eliten innad i feltet føler at sin posisjon i feltet er 

truet. Ut i fra dette kan det iakttas at journalistene nå må forsvare sitt arbeid for å opprettholde 

deres særegenhet. På motsatt side kan det iakttas at aktørene som produserer content marketing 

ønsker å legitimere deres måte å produsere betalt innhold. Det oppstår derfor en kamp mellom de 

to aktørene innad i feltet. 

 

Det stilles derimot aldri spørsmålstegn ved spillet i det journalistiske felt, ved at den nye aktøren 

anerkjenner journalistikkens kritiske og uavhengige rolle. Dette kommer av at de ikke ønsker å 

ødelegge deres egne fremtidsmuligheter i feltet. Dette kan komme av at man heller ønsker en 

forsiktig endring av feltet som senere kan kunne sikre aktøren et opprykk innad i feltet (Järvinen, 

2013: 379). 

 

Det journalistiske felt er rettet mot å produsere nyheter. Dette er et produkt som har svært lav 

holdbarhet, ved at en nyhet fort mister sin aktualitet. Plasseringen til mediet og journalisten i 

forhold til det kommersielle polen i feltet, vil derfor være avgjørende for hvor stor konkurransen 

om å være først ute med nyheter er. For Aftenposten og VG, som begge kan sies å være plassert 

mot den kommersielle polen, er det viktig å være først ute med nyhetene. Dette kommer av at de 

ikke mottar noen form for pressestøtte og er avhengig av annonseinntekter. Bourdieu (1998) 

mener først og fremst at kampen om å være først ute med de siste nyhetene er noe som foregår 

mellom aktørene i feltet:  

 

"Markedets tvang virker bare gjennom feltets formidling, som en virkning av feltet: mange 

av scoopene som det jaktes på og som ses som trumfkort i kampen om kunder, legger 

leserne eller tilskuerne slett ikke merke til, det er det bare konkurrentene som gjør" 

 (Bourdieu, 1998: 103).  

 

I dette tilfellet vil andre journalister og mediehus være konkurrenter. For aviser som Aftenposten 

og VG, som hele tiden kjemper om å være størst, vil det derfor være viktig å være den avisen som 



Til salgs! – content marketings påvirkning på det journalistiske felt 

	  

 

Side 52 av 77 

forteller leserne om det siste som skjer i nyhetsbildet. Dette kan også sees opp mot de ulike 

medienes ønske om å være den foretrukne nyhetskilden til leserne. Gjennom dette kan de få opp 

antall sidevisninger, noe som kan resultere i at de blir mer attraktive overfor annonsørene. Det gjør 

at kampen mellom aktørene i feltet hele tiden holdes ved like.  

 

Aktørene og mediehusenes sosiale kapital innad i det journalistiske felt spiller derfor inn på det 

økonomiske. Dette vil selvfølgelig ha størst påvirkning på de aktørene som ligger tett opp til det 

kommersielle, da disse i større grad er avhengig av private kapital. Når det journalistiske 

herredømmet er underlagt den kommersielle logikkens direkte eller indirekte dominans, truer dette 

autonomien til andre aktører i kulturproduksjonen. Det gis derfor styrke til de aktørene og 

bedriftene som i hvert felt er mest tilbøyelig for å gi etter eksterne krav for å oppnå gevinst. Dette 

kommer av at de som besitter minst kapital innenfor det journalistiske felt har færrest garantier for 

å dra nytte av gevinstene som feltet kan gi dem på kort eller lang sikt (Bourdieu, 1998: 107). 

Mekanismene som det journalistiske feltet er åsted for og virkningen dette har utenforstående felt 

vil dermed oppstå av enkeltpersoners handlinger i feltet (Bourdieu, 1998: 105). På den måten kan 

man si at når et mediehus presenterer content marketing gjennom en måte som ikke anses som 

legitim, vil dette kunne påvirke hele det journalistiske felt. Disse mekanismenes intensiteten og 

innretningen er likevel sterkt diktert av feltets struktur (Bourdieu, 1998: 105). 

 

Innholdssjef Svein Arne Haavik i VG Partnerstudio uttalte til Dagens Næringsliv 19. mars 2016 

at; "Tradisjonell annonsering er mye bedre butikk, for det er det jo mye mindre arbeid med. Alle 

vet at godt innhold koster penger. Det er klart vi gjør dette for å finansiere journalistikken i VG, 

og da må vi tjene penger på dette". Det viser at selv om de redaksjonelle ansatte iakttar content 

marketing som en trussel, er de likevel avhengig av inntekter for å kunne bedrive journalistikk og 

kunne være først ute med de siste nyhetene. Ved at de fleste avdelingene eller underselskapene i 

mediehusene som produserer content marketing vokser og ansetter flere, viser dette at det er en 

modell som skaper inntekter for en bransje som i flere år har slitt med sviktende inntekter. "Det er 

klare krav til at vi skal tjene pengene før vi ansetter, ikke motsatt. Vi skal lage en butikk som 

fungerer og så ansette. Vi har utlyst en ny prosjektlederstilling nå", sier Haavik til Dagens 

Næringsliv 19. mars 2016. Man ser også en forflytning av aktørene innad i feltet, der flere 

journalister går over til å jobbe med content marketing.  
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Hvis man ser på VG Partnerstudio, kan man se at flere av aktørene kommer fra redaksjonelle 

stillinger i VG: 

 

§ Innholdsprodusent Stein-Erik Stormoen kommer fra stillingen som frontsjef i VG. 

§ Konseptutvikler Randi-Lise Almås har tidligere vært produktutvikling i VG. 

§ Daglig leder Jonas Brynildsrud er tidligere Schibsted-trainee og jobbet i  

kommersiell avdeling i VG. 

§ Redaksjonssjef i kommersiell avdeling Svein Arne Haavik har tidligere  

vært redaksjonssjef i VG. 

§ Innholdsprodusent Camilla Fredstad Huuse kommer fra redaksjonen i VG. 

§ Prosjektleder /innholdsprodusent Camilla Svennes Bergland kommer fra 

forbrukerredaksjonen i VG. 

§ Salgssjef Wenche Klundseter er tidligere leder for kreativt salg i avisen. 

 (Fossbakken, 2015a) 

 

Man ser her at fire av de totalt syv ansatte i VG Partnerstudio tidligere har arbeidet i avisens 

redaksjon. Også i Aftenposten ser man at tidligere redaksjonelle medarbeidere har gått over til 

produksjonen av content marketing. I forbindelse med oppstarten av VG Partnerstudio, ble det gitt 

uttrykk for at dette kunne skade aktørene innad i feltet. Klubbleder for VGs journalister Dennis 

Ravndal uttalte i forbindelse med dette følgende til Kampanje: 

 

"Vi har mange diskusjoner i VG om hva som er greit og ikke greit og hvor langt man kan 

gå. Det er selvfølgelig folk hos oss som er bekymret for hva som skjer, meg selv inkludert. 

Argumentasjonen fra ledelsen er at man må gjøre seg mindre avhengige av 

bannerannonser, men jeg håper at man tenker seg veldig nøye om og at man er sikker på 

at det ikke ligner for mye på det redaksjonelle produktet, for da ødelegger vi for oss selv" 

(Fossbakken & Jerijervi, 2015). 

 

Journalistens bestemte autonomi avhenger av konsentrasjonen av mulige arbeidsplasser. Jo færre 

stillinger som er tilgjengelig, desto større er usikkerheten knyttet til ansettelse. Samtidig avhenger 

autonomien til aktøren i forhold til hvilket medie den er tilknyttet, altså plasseringen opp mot den 

kommersielle eller intellektuelle polen (Bourdieu, 1998: 98). Aktørens ansettelsesform har også 
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noe å si for aktørens plassering i feltet. En fast ansatt vil derfor ha en høyere plassering i feltet, en 

det en freelancer eller tilkallingsvikar vil kunne ha. På den måten påvirkes journalistens 

ansettelsesforhold den økonomiske situasjonen til aktøren og de rettighetene som aktøren har 

innenfor feltet (Bourdieu, 1998: 98). Med sviktende inntekter, kutt i antall ansettelser og store 

innsparinger vil det gi færre stillinger, og flere vil måtte jobbe freelance eller gå over i 

deltidsstillinger. Det gjør at usikkerheten rundt ansettelser økes og autonomien til aktørene vil på 

bakgrunn av dette svekkes. Dette gjør at noen aktører vil føle at de ikke har noe å tape på å gå over 

til content marketing. På den måten vil content marketing kunne være en mulighet for aktøren til å 

sikre sin posisjon innenfor det journalistiske feltet.  

 

Ved at mediehusene satser på content marketing gjør dette at aktørene ser på dette som en 

mulighet for å sikre seg selv i en bransje som opplever økonomisk nedgang. På den måten kan 

aktøren innskrenke usikkerheten rundt ansettelse og gjøre seg mindre sårbar (Bourdieu, 1998: 98). 

Ved å gå over til content marketing vil journalisten derfor kunne legitimere sin overgang ved at 

den ønsker å trygge sin posisjon innad i feltet og fjerne usikkerheten. Det vil likevel ikke si at 

aktørens habitus bevares og den posisjon vil ikke styrkes innad i feltet. Dette kommer av at det i 

feltet iakttas at content marketing ikke er journalistikk, men heller en form for reklame som 

knytter seg til journalistikkens virkemidler.  

 

Feltets	  struktur	  nå	  

Gjennom content marketing har en ny aktør oppstått innenfor det journalistiske felt. Denne 

aktøren er sterkt påvirket av det økonomiske felt, samtidig som dens aktiviteter ligger tett opp til 

journalistikken. Det oppstår derfor en kamp mellom det heterodokse og det ortodokse innad i 

feltet om legitimering av content marketing versus journalistikk. De etablerte i feltet mener 

content marketing kan gå ut over legitimiteten til feltet og feltets aktører. På den andre siden 

kjemper de som utøver content marketing om å legitimere denne formen for annonsering gjennom 

allerede fastsatte spilleregler i feltet. Dette gjøres for å sikre sin fremtidige posisjon i feltet, der 

man heller satser på en forsiktig omstrukturering som åpner opp for nye muligheter.  

 

Den nye utfordreren på feltet møter mye motstand, men på grunn av feltets lave autonomi blir den 

samtidig godtatt til en hvis grad. Dette kommer av at mediehusene er avhengig av inntekter for å 

kunne finansiere journalistikken og sikre arbeidsplassene til feltets allerede eksisterende aktører. 
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Journalistens bestemte autonomi avhenger som sagt av konsentrasjonen av mulige arbeidsplasser, 

hvilket medie i feltet den er tilknyttet og ansettelsesform. På den måten kan content marketing 

være med å sikre nye arbeidsplasser, men på samme tid endre aktørens plassering innad i feltet.  

 

Den symbolske makten innad i feltet, de etablere mediehusene, vil derfor gjennom symbolsk vold 

prøve å opprettholde konsensusen rundt pressen som den fjerde statsmakt. Denne formen for 

sortering kan kun opprettholdes hvis mediehusene operer i det skjulte. Altså jo mindre de merker 

content marketing, desto mer vil det fremstå som journalistikk. Det kommer av at med en gang det 

kommer klart frem at dette er en annonse, vil leserne i større grad kunne kvie seg for å trykke seg 

inn på denne type saker.  

 

Aktørenes	  habitus	  
Bourdieus sosiologi er en analyse av aktørenes posisjoner i det sosiale rom og relasjonene mellom 

de sosiale strukturene. Forbindelsen mellom disse utgjør Bourdieus habitusbegrep (Järvinen, 2013: 

372). Habitus består i et system med disposisjoner som er varige, men som kan forandre seg 

gjennom tiden. Forandringen kommer av hvordan aktørene oppfatter, bedømmer og handler i 

verden (Järvinen, 2013: 372). Her vil aktørens tidligere opplevelser veie tyngre en de opplevelsene 

de har hatt senere i livet (Järvinen, 2013: 373). På den måten kan habitus brukes som et samlende 

prinsipp som forklarer en sosial posisjons karakteristikker til de til ulike posisjoneringene innad i 

feltet (Järvinen, 2013: 372).  

 

Det sosiale rommet i journalistikken kan deles 

opp to former: Det usagte universet og det 

diskursive universet. Det usagte universet er 

hjemstedet for doxa – de sannhetene som det 

ikke stilles spørsmålstegn ved og som vi tar 

for gitt. Det diskursive universet er hvor 

meninger som formes ut i fra heterodoksi og 

heterodoksi – det som det kan stilles 

spørsmålstegn ved (Willig, 2011: 250).    
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Habitus skal sikre en stabilitet blant aktørene, der aktørene styres inn i situasjoner som bekrefter 

deres posisjon i feltet. Samtidig som den skal passe på at aktører ikke settes i situasjoner som 

utfordrer deres habitus (Järvinen 2013: 373).  

 

Aktørene innenfor det journalistiske felt ses i følge Bourdieu (1995) som subjekter som konstruer 

den sosiale verden. Feltets grunnleggende strukturer, som er felles for alle aktørene i feltet, danner 

dermed en felles og meningsfull verden av «common sense» (Bourdieu, 1995: 220). Aktørene i de 

ulike samfunnsformasjonene har en grunnleggende "persepsjon som begynner å objektiveres ved 

alle de motsetningspar av adjektiver som anvendes i dagligtalen for å klassifisere og betegne 

personer eller gjenstander på de ulike områder for praksis" (Bourdieu, 1995: 220-221). Dette 

nettverket av motsetninger har utgangspunkt i motsetningene mellom den såkalte eliten og den 

undertrykte massen (Bourdieu, 1995: 221).  

 

For journalister som er opptatt av anerkjennelse fra likemenn, handler journalistisk kapital om en 

anerkjennelse og prestisje blant aktørene i feltet, der den journalistiske kapitalen er en form for 

makt i feltet. Det er dette Bourdieu omtaler som symbolsk kapital (Järvinen 2013: 366). Som 

journalist er man opptatt av å opprettholde en kvalitet på det produkt som man avlever, og kvalitet 

kan derfor ses på som en legitimeringsfaktor for journalister.  

 

" Når nye kommunikasjonsmuligheter gjør at både amatører og andre profesjoner tar 

arbeidsoppgaver og titler som tidligere var forbeholdt medarbeidere i tradisjonelle 

mediebedrifter, er det avgjørende at journalistene hegner om disse kvalitetene for å 

berettige sin eksistens. Kvalitet forstått ut fra journalistikkens samfunnsansvar er en 

legitimeringsfaktor for faget."  (Olsen, 2013). 

 

Som tidligere skrevet, er journalistikk et åpent yrke. Dette gjør at det den journalistiske kapitalen 

ikke er mulig å veksle, da den heller knytter seg til journalistiske egenskapene og andre 

egenskaper som tilegnes av andre aktører i feltet. Altså knyttes den journalistiske kapitalen til hva 

andre journalister mener om andre journalister. Til dette kan man trekke likhetstegn til Max 

Webers karismatiske herredømme  (Weber, 1971). Der de som herskes over underkaster deres tro 

og de ekstraordinære kvalitetene til en spesifikk person. Weber omtaler det karismatiske 

herredømmet følgende; ”Herredømme i kraft av en affektbestemt hengivelse til herskerens person 
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og hans nådegaver (charisma), og da særlig magiske evner, åpenbaringer eller heltedåder, 

åndens eller ordets makt” (Weber, 1971: 98).  

 

Innenfor journalistikken er det mange måter å definere hva som er en god journalist og hvordan 

dette skal bedømmes. Ulike medier og publikasjoner vil ha ulike syn på hva som anses som god 

journalist. Likevel har man ulike regler som burde overholdes for at man skal anerkjennes som 

journalist i feltet. Her kan Vær Varsom-plakaten ses på som et sett med regler som setter rammene 

for hvordan aktørene skal opptre etisk. Dette settet med regler er den enkelte redaktør og 

journalister ansvarlig for å kjenne til og pliktet til å legge disse til grunn i det arbeidet som 

gjennomføres (Pressens Faglige Utvalg, udatert). Forholdet mellom hva som vurderes som god 

journalistikk og hva som oppleves som dårlig journalistikk er likevel en individuell definisjonssak 

(Olsen, 2013).  Det betyr at doxa hele tiden påvirker journalistenes habitus og dermed preger og 

reproduserer det journalistiske felt.   

 

Selv om definisjonen om hva som klassifiseres som god journalistikk variere alt ettersom hvor 

man er plassert i feltet, prøver medieforsker Mark Deuze å oppsummerer fem allmenne 

profisjonsrammer for journalister. Disse presenteres i Fritt Ord-rapporten «Journalistikk og 

demokrati - Hvor går mediene? Hva kan gjøres?», og prøver å forteller noe om hva journalistikk 

burde inneholde for å bli klassifisert som god journalistikk (Olsen, 2013): 

 

Public service Objektivitet Autonomi Aktualitet Etikk 
Journalister  
virker i samfun-
nets tjeneste som 
vakthunder og 
formidlere av 
informasjon. 
 

Journalister skal 
opptre upartisk, 
nøytralt, objektivt 
og rettferdig og 
dermed 
troverdig. 
 

Journalister må 
være selvstendige 
og uavhengige. 

Journalister er 
opptatt av det 
umiddelbare og 
fokuserer på 
aktualitet og  
hastighet i sin 
rapportering. 

Journalister har 
en etisk bevisst-
het som styrker 
deres legitimitet 

(Olsen 2013) 

 

Sammen kan disse fem områdene gi en god indikator på hva som skaper en god journalist. 

Samtidig kan noen av punktene være motstridene, da det ene punktet kan gå på bekostning av et 

annet punkt. For eksempel trekker Olsen (2015) frem følgende; "hastighet kan gå ut kan gå på 

bekostning av samfunnsansvaret i en redaksjonell virkelighet hvor racet for å være først ute med 
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nyheter blir stadig mer heseblesende og det er risiko for at man kutter svinger både i research og 

kildekritikk for å kunne publisere raskt" (Olsen, 2013).  

 

Også journalistiske priser kan være en god indikator på hva som anses å være god journalistikk og 

hva det vil si å være en god journalist (Hovden, 2010). Ved at en jury har mulighet til å fremme og 

belønne journalistikk de anser som god og som lever opp til de til kriteriene som er satt, kan denne 

formen gi en indikator for journalistens sosiale kapital i det journalistiske felt (Hovden, 2010). På 

den måten kan dette danne et hierarki innad i feltet, hvor journalistene eller mediehusene rangeres 

etter hvor mange priser de besitter. 

Endring	  i	  habitus	  
For den troverdige journalistikken har skillet mellom reklame og journalistikk vært viktig. Dette 

kommer av at man har et ønske om å opprettholde legitimeringen av journalistikken og sikre 

posisjonen som samfunnets vakthund. Gjennom et sett med doxa oppstår journalistens habitus. 

Denne habitusen setter dermed sitt preg på hele det journalistiske feltet. På den måten skal habitus 

være med å sikre aktørenes posisjon innad i feltet og sikre at aktøren ikke utfordrer sitt habitus. 

For å sikre legitimeringen av journalistikken, prøver aktørene å opprettholde public service, 

objektivitet, autonomi, aktualitet og etikk. På den måten kan de skape en distinksjon til det 

kommersielle. 

 

Ved å underlegge seg det kommersielle, content marketing, gjør dette at virkningen på feltet og 

legitimiteten står i fare for å bli svekket når den nye aktøren benytter seg av journalistikkens 

legitimitet. Dette kommer av at distinksjonen mellom journalistikken og det kommersielle 

svekkes. Skillet mellom journalistikk og reklame blir dermed uklart. Det betyr at den nye aktørens 

inntredelse i feltet påvirker aktørenes sosiale kapital. Altså det som har gitt journalistikken og 

journalistene deres fortrinn i forhold til de andre feltene, og som har vært med å sikre deres 

posisjon som den fjerde statsmakt. På den måten trues autonomien til de andre aktørene i det 

journalistiske felt. Bourdieu skriver følgene:  

 

"Når herredømmet til et journalistisk felt som selv i større og større grad er underlagt den 

kommersielle logikkens direkte eller indirekte dominans, befestes, tenderer det mot å true 

autonomien i andre felter for kulturproduksjon ved å styrke til de aktørene eller bedriftene 



Til salgs! – content marketings påvirkning på det journalistiske felt 

	  

 

Side 59 av 77 

som i hvert felt er de mest tilbøyelige til å gi etter for de «eksterne» gevinstene 

forførelseskraft" (Bourdieu 1998:106-107). 

 

Ved at tidligere journalister som nå har gått over til å produsere content marketing og nye aktører 

trer inn i det journalistiske felt, påvirker dette oppfattelsen av journalistikk. Det kommer av at den 

nye aktøren, de som produserer content marketing, er underlagt den kommersielle logikkens 

direkte eller indirekte dominans. Den nye aktøren trekker på fordelen som tidligere journalist, ved 

at den benytter seg av den kapitalen som en journalist besitter og som den eventuelt har 

opparbeidet seg ved å jobbe som journalister tidligere. Den store forskjellen er at man ikke lenger 

operer under pressefriheten, men nå også under markedets logikk. For aktører som besitter en lav 

autonomi og som er fattigste på feltets kapital vil dermed kunne gi etter for de eksterne gevinstene 

som gis gjennom content marketing. Dette kommer av at " de som er fattigst på feltets spesifikke 

kapital (av vitenskaplig, litterær eller annen art), og de er de som har færrest garantier for å 

kunne høste noen av de spesifikke gevinstene feltet kan gi på kort sikt" (Bourdieu 1998:106-107). 

 

Kjennetegnet med content marketing er at man legger det annonserte innholdet tett opp til hvordan 

det journalistiske innholdet presenteres. Den store forskjellen er at de kommersielle interessene 

styrer innholdet i det som presenteres, mens man som journalist operer gjennom pressefrihet. Det 

benyttes samtidig kjente journalistiske virkemidler som overskrift, ingress, bilder og sitater for å 

tiltrekke leseren. Men for å opprettholde skillet mellom journalistikkens virke og 

markedsføringens virke, merkes artikkelen som annonsert innhold, sponset innhold eller noe som 

indikerer at dette ikke har tilknytning til mediets redaksjonelle avdeling. Den nye aktørens 

kunnskap og dens tidligere posisjon i feltet er likevel viktig for å kunne tiltrekke seg nye 

annonsører. Annonsøren vil derfor kunne dra nytte av aktørens kjennskap til hvordan man bygger 

opp en artikkel for å fange leseren og skape flere klikk. Det gjør at selv om aktøren som 

produserer content marketing ikke er fri på samme måte som når han eller hun var journalist, vil 

dens kunnskap om det journalistiske feltet gjøre at man fortsatt besitter en kapital som er nyttig i 

produksjonen av content marketing. Aktøren vil derfor besitte en symbolsk kapital som kan skaffe 

den et forsprang i forhold til andre aktører innenfor markedsføring. På den måten gjør aktøren seg 

attraktiv ovenfor det kommersielle, ved å knytte seg til det journalistiske felt. Det samme gjelder 

medienes sosiale status innad i feltet. Uten medienes sterke posisjon i samfunnet, ville de ikke 

vært en aktuell plass å annonsere på for annonsørene. 
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Det gjør at selv om autonomien til mediene er svekket, vil de likevel kunne bestemme over hvilke 

tjenester og hvordan tjenesten skal presenteres på internett. Mediene bestemmer altså hvor høyt de 

ønsker å legge det betalte inneholde på nettsiden til avisen og hvordan det skal promoteres i på 

sosiale medier. Content marketing har likevel en påvirkning på journalistikkens omdømme og 

legitimeringen av dens virke. For medier og journalister som besitter høy kapital, vil content 

marketing derfor kunne svekke deres posisjon. Et eksempel som kan trekkes frem i forbindelse 

med dette er Aftenpostens bruk av sitater fra Forbrukerombudet i en content marketing-artikkel. 

Her reagerte Forbrukerombudet på Aftenpostens praksis. I et innlegg til Aftenposten skriver 

forbrukerombud Gry Nergård følgende:  

 

"Er det slik at Forbrukerombudet og andre offentlige myndigheter fra nå av må regne med 

at våre uttalelser gitt til journalister i Aftenposten kan ende opp i reklamer skrevet av 

dere? I så fall må vi vurdere nærmere hvilke konsekvenser dette vil få. Forbrukerombudet 

har god tiltro i befolkningen. Den låner vi ikke bort til andre som vil tjene penger på den."  

(Nergård, 2015) 

 

Her kan man se hvordan intervjuobjektet føler at deres troverdighet som aktør svekkes ved at 

Aftenposten velger å bruke uttalelser de har gitt til Aftenposten uten å informere om at dette også 

kan bli brukt i content marketing-artikler. Som tilsvarer til Nergård svarer sjefsredaktør i 

Aftenposten Espen Egil Hansen følgende:  

 

"Aftenpostens fremste kapital er vår troverdighet. Den kan undergraves dersom leserne 

tror det er Aftenposten som snakker mens det i virkeligheten er en annonsør. Det skal være 

tydelig for leseren hvem som er avsender, og merking og logobruk skal understøtte dette."  

(Hansen, 2015) 

 

Hansen poengterer samtidig i svarinnlegget til Nergård at han har en vis sympati med 

Forbrukerombudet som føler at dette går på troverdigheten deres, men mener at de skal føle seg 

trygge når de kontaktes av en journalist fra avisen, så er det for bruk i redaksjonelle artikler 

(Hansen, 2015). Dette er et godt eksempel på hvilke utfordringer som knyttes til økt bruk av 

content marketing. For med en gang intervjuobjektet føler at deres uttalelser blir omformulert eller 

satt inn i en kontekst som ikke samsvarer til deres oppfattelse av bruken, vil det føre til at 
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troverdigheten ovenfor journalisten og mediet svekkes. Faren ved dette er at intervjuobjektet 

derfor senere ikke vil ønske å la seg intervjue ved en senere anledning. På den måten mister 

mediene og journalisten muligheten til å tilegne seg informasjon som de ønsker tilgang til. Dette 

øker dermed makten til de andre feltene. 

 

Troverdigheten ovenfor redaksjonelt innhold møtes dermed av en skepsis om det er redaksjonelt 

innhold bestemt av redaksjonen eller om det er betalt innhold som leseren eksponeres for. Dette 

kan man også se i de sakene som har blitt sendt inn til Pressens Faglige Utvalg, der journalister og 

leserne mener at mediene villeder leseren og ikke opplyser godt nok at de eksponeres ovenfor 

betalt innhold. På den måten kan man se at distinksjonen mellom pressefrihet og markedsloven 

står i fare, ved at troverdigheten til journalistikken svekkes. Det klare skillet mellom hva som er 

journalistikk og hva som er reklame, settes derfor i spill som følge av content marketing.  

 

For å opprettholde legitimitet til journalistene og mediehusene er det derfor viktig at skillet 

mellom redaksjonelt innhold og betalt innhold kommer tydelig frem. Reklame skal etter Vær 

Varsom-plakatens regler merkes tydelig for å ikke skape tvil rundt journalistikken. I rapporten fra 

Norsk journalistlag og Jens Barland (2015) trekkes også dette frem som ett av de sentrale funnene. 

Tidligere kunne man se et klart skille mellom reklame og redaksjonelt innhold i mediene. Nå 

presenteres reklamens bilder, titler og tekster slik man normalt ville presentert journalistiske saker 

gjennom content marketing. Også vinklingene, overskrifter og språket har likhetstrekk med 

journalistikken. Dette er ikke nytt i seg selv, men at det nå er mediehusene selv som tar initiativet 

til å selge denne type annonser er derimot ny. Tidligere har mediehusene og journalister vært 

tilbakeholdene på dette feltet (Barland, 2015). 

 

Nå flettes disse to motstridene partene sammen, hvor mediehuset produserer reklame gjennom 

deres eget medie for annonsører. Det hele presenteres som en journalistisk artikkel, med både 

henvisning på avisenes forsider på internett og med et oppsett som ligner redaksjonelle artikler. 

Det eneste som skiller dette fra redaksjonelt innhold er merkingen om at dette er betalt innhold. 

Distinksjonen mellom pressefrihet og det kommersielle er dermed kun synlig gjennom merkingen 

av innholdet på nettsiden. Et godt eksempel på at skillet mellom redaksjonelt innhold og reklame 

kan være vanskelig for leseren, er saken VG ble felt for i PFU. I et samarbeid med 

dagligvarekjeden Rema 1000, opprettet VG en seksjon under navnet VG familieliv – samarbeid 
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med Rema 1000. I eksempelet under kan man se at VGs logo er presentert, samtidig som sakene er 

presenteres som vanlige nyhetsartikler:  

 

 
FAKSIMILE: VG/MEDIER24.NO 

 

Blant journalister er det viktig å overholde pressens egne regler for hva som er god journalistikk. 

Dette gjøres ved å følge Vær Varsom-plakaten, samt følge profisjonsrammene som er definert 

innenfor feltet.  Gjennom samarbeidet med Rema 1000, kan det iakttas som at VG setter deres 

troverdighet på spill. Journalister skal opptre upartiske, nøytrale og objektive. Samtidig skal 

journalistene være selvstendig, uavhengig og ha en etisk bevissthet. I saken mot VG og VG 

Partnerstudio mente Pressens Faglige Utvalg;  

 

"at innholdet i VG Familieliv er annonsørinnhold. Men det konstaterer at innholdet kan 

forveksles med VGs journalistiske presentasjon og mener derfor VG har brutt paragraf 2.6 

i Vær Varsom-plakaten, som omhandler merking av kommersielt innhold."  

(Eckblad & Johannessen, 2016). 
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Med en gang innholdet hos VG familieliv oppleves som redaksjonelt innhold, vil det være fare for 

at leseren vil føle seg lurt og kunne utvikle en skepsis alt som publiseres på avisens nettsider. 

Uavhengig om det er redaksjonelt eller annonsørinnhold. På den måten kan man si at 

mediehusenes og journalistenes habitus står i fare for å bli svekkes av det arbeidet som føres av 

content marketing, da man ikke lenger kan se en tydelig distinksjonen mellom journalistikk og 

reklame. Det er derfor viktig at annonsørinnhold merkes godt for å skape en troverdig skille for 

leseren, men også innad i feltet. For også journalistene i NTBs redaksjonsklubb fryktet 

konsekvensene av at deres stoff som var produsert til vanlige redaksjonelle artikler, skulle bli 

innblandet i det de omtaler som "Partnerstudioskribentenes journalistikklignende reklamestoff" 

(Eckblad og Johannesen, 2016). 

 

Content marketing skaper derdem en ny problemstilling innad i feltet som ikke bare påvirker  

journalistikken, men også alle aktørene innad i feltet. Personen som tidligere har arbeidet som 

journalister eller redaktører og som har opparbeidet seg en sosial kapital innenfor feltet, kan nå 

befinne seg i en situasjon hvor han eller hun ikke lenger skal måtte forholde seg objektive, men 

heller produsere sponset innhold for en virksomhet eller institusjon. Journalisten som går over til å 

skrive content marketing artikler, mister dermed sin posisjon i feltet som journalist, da han eller 

hun ikke lenger vil kunne opprettholde sin sosiale status ut i fra de reglene som er satt innad i 

feltet. Aktøren vil heller kunne benytte seg av en dobbeltrolle fra det journalistiske felt og det 

økonomiske felt. Dette gjør at aktøren kan slippe unna de spesifikke kravene i begge feltene, og til 

å føre maktformer i større eller mindre grad i ett felt innen det andre eller omvendt. På den måten 

kan de tilføre nye former for kulturproduksjon, herav content marketing, som kan ses på som en 

blanding mellom journalistikk og reklame (Bourdieu, 1998: 107). 

 

"På den ene siden kan de innføre nye former for kulturproduksjon, situert inn i et uklart 

mellomområde mellom akademisk esoterisme og journalistisk popularisering. På den 

andre siden kan de tvinge gjennom, og særlig ved hjelp av sine kritiske bedømmelser, 

prinsipper for vurdering av kulturproduksjoner som ved å gi markedets sanksjoner en 

godkjennelse ... mot å styrke den virkningen seerbarometeret og bestselgerlisten har på 

mottakelsen av kulturprodukter og også på produksjon av dem..."  

(Bourdieu, 1998: 107-108). 
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Gjennom denne dobbeltrollen mellom det journalistiske felt og det økonomiske felt, danner 

aktøren et nytt sett av spilleregler som benytter seg av spillereglene fra det journalistiske og det 

kommersielle feltet. Det kan derfor ses på som en hybrid mellom to felt som danner en ny form 

for kulturproduksjon innad i det journalistiske felt. Det nye settet av doxa danner dermed en ny 

habitus for aktøren i hvordan den oppfatter, bedømmer og handler i verden.   

 

Habitusen	  utfordres	  

Journalistens og mediehusenes habitus oppnås av de sett med doxa som er gjeldene innad i det 

journalistiske felt. For å opprettholde sin troverdighet og plassering som samfunnets vakthund, er 

de derfor avhengig av å opprettholde legitimiteten. På den måten kan de opprettholde 

distinksjonen mellom pressefrihet og det kommersielle. Habitusen innad i det journalistiske felt er 

derfor med å sikre en stabilitet mellom aktørene og styre aktørene inn i situasjoner som bekrefter 

deres posisjon i feltet. På den måten kan distinksjon mellom journalistikk og kommersielle 

opprettholdes.  

 

Ved at mediehusene nå har åpnet opp for content marketing oppstår det en kamp om mellom den 

etablerte eliten og den nye aktøren på feltet. Det kommer av at de som produserer content 

marketing er underlagt den kommersielle logikkens direkte eller indirekte dominans. De etablerte 

spillereglene innad i feltet utfordres derfor som følge av inntredelsen av content marketing. For å 

opprettholde sin habitus, er derfor skillet mellom redaksjonelt innhold og betalt innhold viktig. 

Ved at content marketing ligger så tett opp til hvordan redaksjonelt innhold presenteres, er det 

derfor helt avgjørende hvordan dette skjer. Kun gjennom god merking kan distinksjonen mellom 

pressefrihet og det kommersielle synliggjøres ovenfor for leseren og andre aktører innad i feltet.  

 

Med sin plassering i det journalistiske felt, med sterke føringer fra det økonomiske felt dannes det 

dermed et nytt sett med doxa for aktørene som produserer content marketing. På den måten dannes 

det et bilde av hvordan produksjonen av content marketing kan oppfattes, bedømmes og handle i 

det journalistiske feltet.  



Til salgs! – content marketings påvirkning på det journalistiske felt 

	  

 

Side 65 av 77 

Lesernes	  opplevelse	  av	  content	  marketing	  
Opinion gjennomførte i slutten av 2015 en undersøkelse på oppdrag for Aftenposten om merking 

av betalt innhold på nett. Undersøkelsen viste at 

deltagerne som ble intervjuet i stor grad hadde blitt vant 

til å se denne formen for merking og at intervjuobjektene 

la oftere merke til denne type annonsering. Utvalget 

opplevde merkingen av content marketing hos 

Aftenposten som svært god. Dette fordi fargevalg og 

bruk av ord som annonsørinnhold og annonse ble brukt. 

Det var derimot ingen som la merke til Brand Studio, 

som markedsføres på toppen av nettsiden til Aftenposten (Opinion, 2015). Selv om utvalget 

opplyser at de ikke er avvisende for å lese denne typen innhold, poengteres det at de likevel har et 

ekstra kritisk blikk på innholdet. Aftenposten konkluderte med følgende: 

 

"Det fremkommer tydelig at artikler med annonsørinnhold ikke oppfattes å svekke 

Aftenposten som en objektiv og uavhengig leverandør av nyheter. Tvert i mot mener 

deltakerne dette styrker Aftenpostens troverdighet ved at de er åpne og ærlige med sin 

tydelige merking." (Opinion, 2015). 

 

Barland & Olsen (2015) gjennomførte også et pilotstudie der de testet content marketing på lesere 

av nettaviser. Gjennom observasjoner av utvalget kom de frem til følgende resultat: Utvalget 

forholder seg til at medier inneholder både journalistikk og reklame. Her klarer utvalget å skille 

mellom de to, når det presenteres på tradisjonelt vis. Content marketing oppleves av utvalget som 

mindre masete enn tradisjonell reklame. Her mener også utvalget at det det kunne være relevant å 

bruke kommersielle samarbeidspartnere med hensyn til tema. Likevel sliter utvalget med å 

registrere at denne formen egentlig ikke er journalistikk. Pilotstudie kommer frem til at "Reklame 

som kan se ut som journalistikk, blir forvekslet med journalistikk. Det skjer ikke alltid, men det 

forekommer." (Barland & Olsen, 2015). Også innhold som anses som godt merket, er likevel også 

vanskelig for utvalget å se: "Selv for reklameinnhold som er tydelig merket, kan det bli forvekslet 

med journalistikk, slik som i eksemplet med VG Partnerstudio og Rema 1000. Der tok det lang tid 

før dette ble oppfattet som reklame selv om merkingen var tydelig..." (Barland & Olsen, 2015).   
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Endringer	  i	  det	  journalistiske	  felt	  
Gjennom endringene av offentlighetens infrastruktur har mediene fått en sentral rolle i samfunnet 

og den offentlige debatten. Kommersialisering og profesjonalisering har bidratt til et stadig tettere 

kommunikasjonsnettverk som er sterkt regulert i hvem som får uttrykke seg og hvem som blir gitt 

spalteplass i massemediene. Mediene har derfor kunne sette dagsorden og søkelyset mot de delene 

av samfunnet som de ønsker at skal komme frem i lyset. Journalister har kunne intervjue de 

intervjuobjektene de måtte ønske, mens redaktør og frontsjef har hatt ansvar for hvordan dette skal 

presenteres på nettavisenes nettsider og i papiravisen. På den måten har mediene hatt en sentral 

makten for den debatt som føres offentlig og kunne sette premissene for hvem som skal kunne ytre 

seg i det offentlige rom. På den måten har det journalistiske felt hatt en fordel å spille på overfor 

det politiske og det økonomiske felt.  

 

Med utviklingen av sosiale medier, flere konkurrenter på markedet og nedgang i økonomien har 

infrastrukturen igjen endret seg i offentligheten. Samfunnets borgere kan nå uttrykke seg fritt i 

medienes kommentarfelt, blogger og på sosiale medier som Facebook og Twitter. De trenger 

derfor ikke gå igjennom mediehusene for å kommunisere sitt budskap ut i offentligheten. Mediene 

mister derfor mye av makten de tidligere har hatt til å styre samfunnsdebatten. På den måten 

kjemper de nå en kamp om å kunne kontrollere meningsdebatten og verne om sin posisjon i feltet 

som den fjerde statsmakt. Konkurransen fra de andre feltene øker derfor og truer det journalistiske 

feltets plassering.  

 

Gjennom svekkelsen i økonomien har usikkerheten innad i feltet økt. Det har blitt færre 

arbeidsplasser, kutt i opplag og det er flere som ønsker en bit av et allerede svekket budsjett. Dette 

gjør at autonomien i feltet svekkes og at påvirkningen fra andre felt økes ytterligere. Det 

økonomiske felt får derfor en større innvirkning på hele feltet, noe som åpner opp for endringer av 

de etablerte spillereglene som er satt av aktørene innad i feltet. Distinksjonen mellom det 

journalistiske felt og det økonomiske felt svekkes dermed som følge av den økonomiske 

nedgangstiden i mediebransjen, hvor mediene er mer avhengig av å oppnå økonomiske resultater. 

 

Fra tidligere å ha full kontroll over hvem som skal slippe til i den offentlige debatten, har mediene 

gjennom content marketing åpnet opp for at virksomheter og organisasjoner kan kjøpe seg plass i 
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offentligheten gjennom deres kanaler. Tidligere har virksomheter kun hatt mulighet til å kjøpe 

tradisjonelle annonser i papiravisen eller på nettsiden til avisene. Med content marketing har de 

mulighet å fremstille sitt budskap ved å trekke på journalistikkens form, samtidig som de selv 

styrer hvordan budskapet skal se ut. Det journalistiske felt mister dermed den fordelen de har hatt 

over det økonomiske og politiske feltet, ved at de har kunne kontrollere hvem som slipper til i 

mediene. 

 

Dette gjør at mediehusene i sin søken på å styrke sin posisjon har åpnet for at kommersielle 

aktører kan påvirke innholdet. For å imøtekomme denne utviklingen og sikre feltets sosiale kapital 

har Pressens Faglige Utvalg utarbeidet et nytt sett med doxa for å sikre journalistikkens 

legitimitet. På den måten trekkes grensene strengere opp for å kunne sikre feltets habitus. Et ønske 

om å trekke strengere grenser kan derfor ses på som et forsøk i å opprettholde distinksjonen 

mellom pressefrihet og markedsloven. Der feltet selv skal kunne styre seg selv uten innblanding 

fra utenforstående aktører. Noe man også har sett ved at Forbrukerombudet nå varsler at de skal 

begynne å kontrollere medienes praksis med content marketing.  

 

Krav om lønnsomhet og innsparinger på det journalistiske felt legger dermed føringer på den 

kommersielle driften av mediehuset. Både når det er snakk om oppsigelser av ansatte, midler til 

gravejournalistikk eller utvikling av nye tjenester. Nedgangen må derfor imøtekommes med nye 

inntjeningsmetoder som kan være med å sikre den videre driften av mediet. På den måten har man 

sett at det har oppstått en ny aktør innad i feltet. Dette utfordrer de etablerte rammene innad i 

feltet, og makthierarkiet som tidligere har vært definert. Den nye aktøren irriterer på seg den 

fastsatte doxa innad i feltet, som gjør at den dominerende elitens posisjon i feltet er truet. Samtidig 

blir dette til en vis grad godtatt, da autonomien innad i feltet er svekkes som følge av den 

økonomiske nedgangen. Det gjør at den nye aktøren likevel får et vist spillerom innad i feltet. 

Dette gjennom at de får tilgang til lokaler, synlighet på avisenes nettsider og kan benytte seg av 

medienes logo og merkevare i produksjonen av content marketing. Bakgrunnen for dette er at 

content marketing kan være med å øke inntektene til mediehusene. På den måten kan 

arbeidsplasser og videreutviklingen av journalistikken opprettholdes. 

 

Det samfunnsansvaret journalistene har tilegnet seg og de standardene som de har opparbeidet seg 

skaper et forpliktende rammeverk som gir journalistikken en særegne verdi (Olsen, 2013). Når nye 
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aktører og kommunikasjonsmuligheter åpner opp for at aktører kan ta i bruk deres 

kommunikasjonsform, er det avgjørende at journalistene verner om de journalistiske kvalitetene 

for å bekrefte sin særegenhet (Olsen, 2013). Dette kommer av at "kvalitet forstått ut i fra journalis-

tikkens samfunnsansvar er en legitimeringsfaktor for faget." (Olsen, 2013). Ved at virksomheter 

gjennom content marketing kan kjøpe seg omtale og synlighet i mediene, er det derfor viktig mediene 

bevarer sin troverdighet (Olsen 2013). Troverdighet kan sies å være journalistikkens viktigste kapital.  

 

"Troverdigheten hviler igjen på kvaliteter som integritet, faktatroskap og etisk bevissthet, 

som evne til å overvåke makten og vise sosial samvittighet; og som å gi oversikt og innsikt 

i et ofte kaotisk virkelighetsbilde. Det har ikke endret seg selv om alle kan publisere og 

journalisten har mistet sin suverene rolle som portvakt for offentligheten" (Olsen, 2013) 

 

Distinksjonen mellom journalistikk og reklame er derfor viktig for å sikre troverdigheten til 

journalistikken, journalistene og mediehusene. Dette gjør av aktørene ved å opprettholde public 

service, objektivitet, autonomi, aktualitet og etikk. Altså ved å følge feltets doxaer og på den 

måten tilegne seg en habitus innad i feltet.  

 

For at noe skal være legitimt, betyr det ikke at det stemmer overens med hva som er standard eller 

kategoriske definisjoner om hva legitimitet kan være (King & Thornhill, 2003: 74). På den måten 

holder det ikke for det journalistiske felt å kun definere hva som er legitimt og på den måten 

opprettholde sin legitimitet. Det journalistiske felt kan derfor bare beholde sin legitimitet hvis det 

gis troverdighet gjennom journalistikken som føres. Uten denne troverdighet til journalistikken vil 

ikke det journalistiske felt klare å opprettholde sin egen identitet og forskjellen til andre felter. På 

den måten vil mediene kunne avsløre sin mangel på legitimitet (King & Thornhill, 2003: 75), hvis 

den ikke opprettholder troverdigheten. 

 

Når man ser på hvordan leserne opplever content marketing, viser det seg at utvalget ikke alltid 

klarer å skille mellom reklame som fremstår journalistikk.  

 

"Reklame som kan se ut som journalistikk, blir forvekslet med journalistikk. Det skjer ikke 

alltid, men det forekommer." (Barland & Olsen, 2015) 
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Ved at leseren ikke klarer å skille mellom content marketing og journalistikk, skaper det en 

svekkelse i troverdigheten til journalistikken. På den måten er dette med å svekke pressens rolle 

som den fjerde statsmakt. Altså svekkes dens rolle som kritiker og overvåker ovenfor den 

utøvende, lovgivende og dømmende makt. Det klare skillet mellom hva som er journalistikk og 

hva som er reklame, settes derfor i spill hvis merkingen av content marketing ikke fremstår 

tydelig. Samtidig står troverdigheten til journalistene som aktør på spill, hvis det ikke fastsettes 

klare retningslinjer for hvordan deres redaksjonelle stoff skal kunne brukes i møte med content 

marketing. 

 

Ved at de som produserer content marketing befinner seg i en dobbeltrolle mellom det 

journalistiske felt og det økonomiske felt dannes det dermed et nytt sett med doxa innad i det 

journalistiske felt i forhold til hvordan man skal praktisere content marketing. Her ser man 

hvordan det journalistiske felts dominerende aktører, Pressens Faglige Utvalg, prøver å påvirke 

den nye aktørens handlinger, ved å legge opp strenge retningslinjer for hvordan aktøren skal 

kunne praktisere content marketing. Det nye settet med doxa som skaper dermed en ny form for 

habitus. Det opprettes derfor et nytt bilde av hvordan content marketing skal oppfattes, bedømmes 

og hvordan aktøren skal kunne handle i feltet. På den måten prøver man å opprettholde 

distinksjonen mellom det journalistiske og det kommersielle, og sikre feltets posisjon.  

 

Subjektive	  oppfattelser	  om	  medienes	  praksis	  
Ved at content marketing fortsatt stadig er en form for annonsering som er relativ ny i 

mediebransjen, vil jeg komme med mine egne subjektive oppfattelser for å belyse medienes bruk 

og merking av content marketing. Dette gjøres for å kunne komme med tilføyinger til det som har 

kommet frem i analysen og kunne gi forfatterens egne oppfattelse av praksisen rundt content 

marketing. Dette gjøres også fordi Bourdieu benytter subjektive oppfattelser som en analytisk 

tilgang for å forstå det sosiale.  

 

Medienes merking av content marketing er svært varierende. Ulike skrifttyper, farger og ulike 

former for merking kan være forvirrende for det utrente øye. Ord som sponset innhold, i 

samarbeid med og kommersielt innhold kan fort bli vanskelig å forholde seg til, hvis man ikke 

kjenner til medienes ord og uttrykk. Man kan derfor spørre seg hvorfor mediene selv ikke har 

opprettet en standardisert metode for merking av betalt innhold.  
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For mediene vil en tydelig og standardisert merking av kommersielt innhold være en fordel for å 

kunne skille mellom redaksjonelt innhold og betalt innhold. På den måten kan mediene ta avstand 

fra det kommersielle og fortsatt opprettholde sin posisjon. Leseren vil gjennom dette enkelt kunne 

skille mellom hva som er betalt innhold og hva som er betalt innhold.  

 

På den andre siden er mediene helt avhengig å opprettholde et diffust skille mellom content 

marketing og redaksjonelt innhold. Hvis ikke mister content marketing sin effekt og den vil kun 

fremstå som tradisjonell reklame. Da er det ikke lenger en attraktiv måte for annonsørene å 

benytte seg av og mediene står igjen tilbake som taperen ved at inntektene ikke kommer inn. 

Mediene prøver derfor hele tiden å balansere mellom hva som anses som riktig og galt innenfor 

feltets doxa. På den måten kan de sikre at annonsørene ønsker å bruke deres 

kommunikasjonskanaler for å annonsere, samtidig som leserne velger å trykke seg inn på det 

sponsede innholdet.  

 

Dette anser jeg også som noe av grunnen til at mediene både kjemper for og imot et strammere 

regelverk for bruken av content marketing. På den ene siden ønsker de å sikre journalistikken og 

feltet posisjon. På den andre siden er det viktig at merkingen ikke blir så tydelig at denne formen 

for annonsering mister sin effekt. 

 

Konklusjon	  
Den økonomiske nedgangen i mediebransjen har hatt stor påvirkning på det journalistiske felt. 

Nedgang i annonseinntekter og oppsigelser har gjort at mediehusene nå jakter nye inntekter for å 

sikre sin posisjon ovenfor konkurrentene. Som et ledd i dette, har flere mediehus tatt i bruk 

content marketing.  

 

Autonomien i det journalistiske felt avhenger i stor grad av de økonomiske forholdene til 

mediehusene. I gode økonomiske tider er autonomien i det journalistiske feltet høy, mens i 

nedgangstider vil autonomien til feltet kunne svekkes. Distinksjonen til andre felt kan derfor sies å 

påvirkes av økonomien til mediehusene, ved at mediene har blitt mer kommersialisert og 

profesjonalisert. 
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Gjennom content marketing har det oppstått en ny aktør i det journalistiske feltet. Denne aktøren 

opererer både med det journalistiske og det økonomiske felts doxaer. Den nye aktøren møter mye 

motstand fra den dominerende eliten på feltet. Men på grunn av feltets lave autonomi, som 

kommer av den sviktende økonomien, blir den nye aktøren samtidig til en hvis grad godtatt. Dette 

fordi den er med på å sikre nye inntekter, arbeidsplasser og videre satsning på uavhengige 

journalistikken. Det kommer av at journalistens bestemte autonomi avhenger av konsentrasjonen 

av mulige arbeidsplasser, medietilknytningen og ansettelsesform. På den måten er både content 

marketing med å svekke autonomien, men samtidig en mulighet for å øke autonomien til feltet 

igjen. Det dannes derfor et nytt sett med doxa som skal holde den nye aktøren innenfor den 

posisjonen den har tilegnet seg i det journalistiske felt.  

 

Som følge av utviklingen av internett har konkurransen fra andre aktører økt. Samfunnets borgere 

kan nå fritt uttrykke seg gjennom blogger, Facebook, Twitter og andre plattformer på internett. 

Mediene har derfor mistet mye av den makten de tidligere har hatt over kommunikasjonskanalene 

i den offentlige debatten. Det er derfor avgjørende at journalistene verner om de journalistiske 

kvalitetene for å bekrefte og opprettholde sin posisjon som den fjerde statsmakt. Ved inntredelsen 

av content marketing har man derfor sett at feltets posisjon settes på spill. For å imøtekomme 

denne trusselen har feltets grenser blitt satt trukket strengere opp for å opprettholde posisjonene til 

aktørene innad i feltet. Norsk Presseforbund endringer av Vær Varsom-plakaten og fellelser i 

Pressens Faglige Utvalg viser hvordan feltet prøver å opprettholde feltets struktur. På den måten 

ser man hvordan den dominerende aktøren i feltet prøver å opprettholde distinksjonen mellom 

journalistikk og markedsføring. 

 

Journalistens og mediehusenes habitus oppnås gjennom de sett med doxa som er gjeldene innad i 

det journalistiske felt. For å opprettholde sin troverdighet og plassering som samfunnets vakthund, 

er de derfor avhengig av å opprettholde legitimiteten til journalistikken og dens aktører.  

 

For de dominerende aktørene i felt, er den nye aktøren en trussel for legitimiteten. Med sin 

plassering i det journalistiske felt med sterke føringer fra det økonomiske felt, utfordrer den nye 

aktøren de etablerte normene for journalistikk og danner dermed et nytt sett med doxa for aktørene 

som produserer content marketing. På den måten dannes det en habitus som skaper et bilde av 

hvordan produksjonen av content marketing kan oppfattes, bedømmes og handle innenfor det 
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journalistiske feltet. Det journalistiske felt kan derfor bare beholde sin legitimitet i møte med 

content marketing hvis det gis troverdighet gjennom journalistikken som føres. Uten denne 

troverdighet til journalistikken vil ikke det journalistiske felt klare å opprettholde sin egen identitet 

og skape en forskjellen til andre felter. Det klare skillet mellom hva som er journalistikk og hva 

som er reklame settes derfor i spill hvis merkingen av content marketing ikke er fremstår som 

tydelig ovenfor aktørene innad i feltet og leserne.  

 

Content marketing har derfor påvirkning på hele det journalistiske felt, fordi feltet, doxa og 

habitus påvirkes av hverandre. Dette fordi et felt ikke kan defineres uten å definere doxa eller 

habitus, mens habitus og doxa ikke kan defineres uten å definere feltet. Ved en svekkelse av feltets 

autonomi vil det derfor ha en påvirkning på både feltets doxa og aktørenes habitus. Bruken av 

content marketing får derfor betydning for alle hele det journalistiske felt. 

 

Samtidig kan man se at mediene selv også prøver å utfordre de etablerte spillereglene innad i 

feltet. Bakgrunnen for dette er at hvis skillet mellom det redaksjonelle og det kommersielle blir for 

tydelig, mister content marketing sin fordel ved at den ikke lenger fremstår som redaksjonelt 

innhold. På den måten kan man si at selv om det er et ønske om å sikre feltets legitimitet og sikre 

pressens rolle som den fjerde statsmakt, blir grensene hele tiden presset av feltets aktører. Dette 

fordi de har et ønske om å skape seg et fortrinn ovenfor de andre aktørene i feltet og sikre sin egen 

posisjon.  
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