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Mål: 
• Synliggjøre hvordan AN Media ivaretar 

samfunnsoppdraget 
• Gi leserne innblikk i redaksjonelle 

prioriteringer 
• Skape en bred og fordomsfri debatt om 

hvordan AN fungerer overfor sine 
omgivelser 

• Innspill til å fornye/forbedre produktet 
 



Presentasjon: 

• Rapporten presentert i egen avis over 4 sider - 
og på an.no 

• Inviterer til tilbakemeldinger fra leserne: 
– Hvordan fungerer avisen overfor distriktet og 

lokalmiljøet? 
– Hvilket kjennetegn vil du gi avisen? 
– Hva mener du om lederne? 
– Hvordan fungerer avisen som talerør overfor svake 

grupper? 
– Hva mener du om journalistikken? 
 
 



• Om samfunns-
oppdraget 

• Formål og ståsted 
• Redaksjonelle ressurser 
• Produkter 
• Tall 
• Debattavisa 
• Mest lest på nett 
• Produktutvikling 
• Etikk 
• De mest krevende 

sakene 
 
 





                                De vanskeligste sakene 

• 22. Juli 
• Valget 
• Båddådjå 
• Kampflyene 
• Heftig kulturkamp 
• Industri i krise 



Respons!!!!! 
• 5 526 unike tilbakemeldinger questback 
• Ca 500 papirkuponger 
• Totalt over 6 000 tilbakemeldinger! 
• Noen lengre e-poster og brev 
• Overveiende positive tilbakemeldinger – 

men også forslag til forbedringer 
• Tabeller fra Gallup  
• Tilbakemeldinger på trykk 26. mai 
• Vil bruke det internt 



Tilbakemeldinger 
• ”Veldig lite stoff fra distriktet og mye fra Bodø” 
• ”Avisa er troverdig, men rødgrønne holdninger 

skinner ofte gjennom!” 
• ”Mange gode saker er gravd fram av AN-

journalister. Bra!” 
• ”Flott med eget bilag med bilder til farsdag og 

morsdag!” 
• ”Fjern 60 prosent av fotballen!” 
• ”Kjedelig og monopolpreget avis!” 
• ”Ingen journalister dekker mitt område – Rødøy.” 

 



Flere tilbakemeldinger… 
• ”Det er den yngre garde dere ofrer mest 

oppmerksomhet, men så er det samtidig de godt 
voksne som representerer kundegruppen for 
papiravisene.” 

• ”Traurige tegneserier! Savner Jens von 
Bustenskjold, en gøyal oppmuntring som 
Nordlandsposten hadde.” 

• ”For mye Glimt og for lite annen idrett. Savner 
mer lokalstoff.” 

• ”Meget bra kulturstoff, for mye Bodø/Glimt.”  
• ”Dere har utviklet avisa enormt de siste årene.” 
 



Konklusjon 
• Overveldet over responsen og 

engasjementet. 
• Utrolig viktig med dialog 
• Leserne ønsker å snakke med oss 
• Forslag til forbedringer og viktige signaler  
• Dette skal vi fortsette med!!! 
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