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Sammen, vet vi mer? 

Espen Egil Hansen 
redaktør VG 

Twitter:@eghan 



”Det vi har gjort har vært gjort på 
tilsvarende måte og i strid med 

økonomireglementet i 
departementet i et stort antall 
saker. Gjennomgangen viser at 

dette har vært rutine i Barne- og 
likestillingsdepartementet i flere 

år, sier Lysbakken” 



Vi ba leserne gjennomgå 9281 utbetalinger  
av til sammen 467 milliarder kroner 











Hva fungerer? 

Når vi leverer den 
beste dekningen vil 
leserne gjerne bidra 
til at den blir enda 

bedre 



Hva fungerer? 

Når mange 
mennesker 

sitter på biter av 
informasjon 

som til sammen 
blir nyttig for 

alle 



Hva fungerer? 

Når det er krise og vi 
gir leserne anledning til 

å hjelpe hverandre 



Men kan leserne hjelpe oss å grave? 

• 450 tips 
• Hovedinntrykket er at det er god kvalitet og ekte 

engasjement 
• Men, de  fleste har spørsmål, snarere enn ny 

informasjon 
• Mange lesere ”tror” eller ”mistenker” mer enn de 

vet 
• Et mindretall inneholder konkrete og hittil 

ukjente opplysninger om habilitet eller pengerot 
• 70 av dem så interessante at vi sjekker 



Vi avsetter neppe statsråder, men får 
fram gode og vesentlige saker 

8-10 konkrete saker 
under arbeid 

 







Læring 

• Ingen snarvei til god journalistikk - svært 
arbeidskrevende! 

• Metoden fungerer! 
 



Læring 

• God journalistikk 
• Nye verdifulle kilder 
• Dypere innsikt i 

tematikken 
• Leserne føler seg 

delaktige i et stort og 
viktig prosjekt 

• Husk å si takk 
 
 
 
 



Hva kan bli bedre? 

• Ikke optimalt å lansere noen dager før påske 
og 22.julirettssaken 

• Var problemstillingen for vid, og materialet vi 
ba om hjelp til å granske for overfladisk? 

• Kortere tid fra leserne kontakter oss til de får 
journalistikk tilbake 
 
 



Nøkkellæring 

 
Det må være et bytteforhold mellom 

hva vi ber om og hva vi gir tilbake. 
Leserne forventer at noe skal skje 

umiddelbart! 
 



Forresten, så er medienorges nest 
morsomste jobb ledig... 

Twitter: @eghan 
E s p e n  E g i l  H a n s e n  
D i g i t a l r e d a k t ø r,  V G  

(Den morsomste jobben) 

Ansvarlig 
leserinnvolvering  
og sosiale medier 
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