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NETTAVISER: Først med saken, først med 
bilde, først med intervju med øyenvitner.
 Å være først med alt, er Nettavisens 
absolutte mål i alle viktige hendelser som 
skal omtales på Norges tredje største ny-
hetsnettsted.
 – Vår primære oppgave er å følge nyhets-
bildet og lage våre egne hendelsessaker. Vi 
skal være først ute med selve saken, så be-
gynner vi å jobbe med å lage vår egen vin-
kling, sier Kjetil Mæland, som har jobbet 
som journalist i Nettavisen siden 2001.

– Mulighetene er der
Nettavisen hadde rundt 400.000 unike 
brukere i løpet av en uke i starten av 2003. 
Fire år senere leser rundt 1,1 millioner 
Nettavisen hver uke, viser tall fra analy-
seselskapet TNS Gallup, som måler trafik-
ken på internett.
 Å grave frem egne nyheter blir dess-
verre nedprioritert, påpeker journalistikk-
professor Sigurd Allern. Han mener flere 
av de store nettavisene både har kapital 
og teknologiske muligheter til å gå litt i 
dybden, se bak nyheten, og ikke bare jage i 
samme retning som resten av pressekorp-
set på nett.
 – Markedsresepten til nettavisene er po-
pulærkultur, sport og hendelser. Jeg har 
inntrykk av at mange nettredaksjoner er 
fornøyd med det, og ikke har de alt for sto-
re ambisjonene om å grave videre, selv om 
mulighetene absolutt er tilstede, sier han.

– Produksjonspress i papir også
Han konstaterer at det, dessverre, fremde-
les er utbredt med klipp- og lim-journalis-
tikk innenfor nettjournalistikken.
 – Vi skal heller ikke glemme at mange 
innenfor mediebransjen fremdeles ser det 
som papiravisenes oppgave å drive med 
gravejournalistikk. Nettavisene skal kun 
dekke det som skjer fortløpende.
 Nettavisen var landets første rene nett-

avis og har i dag solid økonomi, en stab på 
over 50 personer og en stabil, økende leser-
masse. Selv etter over ti år i drift, er det 
ikke konkrete planer om å danne en egen 
graveredaksjon.
 – Nettavisen er først og fremst en avis 
som skal publisere det som skjer. Jeg inn-
ser at vi må produsere flere egne nyheter, 
om nettet skal bli anerkjent. Og det har vi 
absolutt muligheten til, sier Mæland.
 – Det er ikke nettet du forbinder med 
gravejournalistikk. Leserne tyr til nettet 
når det smeller. Det er heller ikke selvsagt 
at du får lov å grave selv om du jobber i en 
større redaksjon. Da jeg jobbet i VG, var 
det også produksjonspress, selv om det var 
større rom for å drive gravejournalistikk 
der, sier Mæland.

Helkommersielt
Hva skjer egentlig med mediemangfoldet 
på nett når avisene kun siterer saker fra 
hverandre?
 – Det blir stadig viktigere for nettavisene 
å differensiere seg fra hverandre, samtidig 
som ressursene til å lage unikt innhold er 
langt mindre enn i tradisjonelle medier. 
Mediets egenart gjør det svært vanske-
lig å formidle nyheter eksklusivt, sier sti-
pendiat Arne H. Krumsvik, som for tiden 
skriver på en doktorgradsavhandling om 
digitale medier ved Høgskolen i Oslo.
 Han mener nettavisene ennå ikke har 
funnet sin eksakte form, og at de lever et-
ter prinsippet om at det er å melde siste 
nytt – først – som er hovedmålet.
 – Nettaviser er i dag drevet som helkom-
mersielle aviser…
 – … og det er ikke papiravisene?
 – Papiravisene har en lengre historie, 
der partitilhørighet og samfunnsoppdrag 
stod mye mer sentralt enn det kommersi-
elle. Papirutgavene etterstreber på mange 
måter disse verdiene også i dag. De nye 
redaktørene har en vesentlig mer kom-
mersiell retorikk – jeg har ennå ikke hørt 
noen nettavisredaktør snakke om at de 

har et samfunnsansvar, 
sier Krumsvik.

Lett å stjele tekst
Han tror nettavisene vil 
satse på alternative må-
ter å formidle nyheter på i 
fremtiden.
 – Det som fungerer, og 
som redaksjonene har 
satset på til nå, er hyp-
pige oppdateringer av siste 
nytt. Det fører også til at 
alle har de samme sakene 
og at alle klipper saker fra 
hverandre. En ren nyhets-
artikkel i tekstformat er 
lett for andre å stjele. Jeg 
tror vi i fremtiden får se 
mer av nyheter som blir 
presentert som video. Det 
er en formidlingsform som 
i større grad holder ny-
heten din eksklusiv, sier 
Krumsvik.

Dokumenterer på nett
Det finnes også nettavisjo-
urnalister som graver frem 
egne avslørende saker. 
Asle Hansen i Dagbladet.
no har i flere år jobbet med 
å dokumentere hvordan en samlet olje-
bransje i lang tid har forsøkt å dekke over 
at arbeidere i Nordsjøen har blitt utsatt for 
livsfarlige kjemikalier og stråling.
 Flere av arbeiderne er i dag uføretryg-
det, alvorlig syke eller døde.
 Hansen startet arbeidet med artiklene 
som papiravisjournalist i Dagbladet i 
2003, men tok med seg sakskomplekset 
over i nettredaksjonen da han startet der 
for ett år siden.
 Han mener nettet har alle forutsetnin-
ger for å bli den ledende kanalen på grave-
journalistikk:
 – På nettet har du ubegrenset plass og 
slipper å korte ned teksten som skal passe 
inn på så og så mange spalter i papiravisa. 
Du kan linke til rapporter og eksterne kil-
der, for bedre å dokumentere det du har 
avslørt. På nettet har du også en helt unik 
mulighet til lettere å komme i kontakt 
med leserne dine og få tilbakemeldinger 
på det du skriver, ved for eksempel å åpne 
for kommentarer og debatt rundt sakene, 
sier Hansen.

Må ha en sak
Rundt ham på pulten ligger hundrevis av 
dokumenter, notater og referater fra mø-
ter med forskjellige kilder, både arbeidere 
og oljeselskaper. Flere års arbeid har re-
sultert i et hundretalls artikler. Det kom-
mer flere.
 – Redaksjonsledelsen gir meg mulighe-

ten til å jobbe selvstendig, og grave videre 
i disse sakene om jeg ber om tid til det. Det 
setter jeg stor pris på, sier Hansen.

Bildefordel i papir
Vaktsjef Jon Reidar Hammerfjeld synes 
det er naturlig at også nettaviser setter 
av ressurser til å grave frem egne avslø-
ringer.
 – Inntektene øker på nett og vi har stør-
re muligheter enn tidligere til å ta ut folk 
av den vanlige redaksjonelle turnusen for 
å prioritere egne saker.
 – Kommer dere til å prioritere slik jour-
nalistikk fremover?
 – Definitivt, men vi må ha en sak – en 
journalist kan ikke komme til meg og si 
at han bare vil grave litt. Vi må fremdeles 
produsere – på lik linje med papiravisene, 
sier han.
 Asle Hansen har sendt inn avsløringene 
rundt oljeindustrien som kandidat til årets 
SKUP-pris.
– Jeg ser kun én fordel med å publisere 
store avsløringer i papiravisene: Du kan 
dra på med et stort bilde og en stor tittel. 
Den visuelle muligheten har vi fremdeles 
ikke på nettet.
n atrellevik@hotmail.com

Hurtige aviser
– Flere nettaviser praktiserer fremdeles klipp- og limjournalistikk, selv 
om de har både teknologiske og økonomiske muligheter til å grave frem 
egne saker, sier journalistikkprofessor Sigurd Allern.

HURTIG: Journalist Kjetil Mæland i Nettavisen tror ikke det vil bli op-
prettet egne gravegrupper på nett i den nærmeste framtiden.

GRAVDE FRAM: Asle Hansen i Dagbladet.no avslørte at norkse oljearbeidere i lang tid ble utsatt for 
kjemiske farer på jobb i Nordsjøen.


