
TB gleder og engasjerer 

Slik gjør vi det! 



Øker på alt = Små superhelter 



Skjelettene i skapet 



Hva og hva ikke  



Hva ikke 
• TV Vestfold 
• Nøtterøy Avis 
• Holmestrand Avis 
• Stokke Avis 
• Lørdagsmagasin 
• Lokalsider. Om historien god nok, blir lest. Om historien 

ikke god nok, ble dyttet på kommunesider. Nå ikke på trykk. 
• Vekk med «dritten i midten» i alle kanaler 
• Fra 2006: Digitalt først. 
• Færre avdelinger = større fleksibilitet = kompetanseheving 

på tvers = bedre journalistikk. 
 



Hva mer av 
• Nyheter, nyheter, nyheter 
• Full fokus på TB papir og 

tb.no 
• Utvikle nye produkter – 

bil, bolig, jobb, kultur 
• Mer ledelse = bedre 

journalistikk 
• Alt handler om historien, 

ikke om plattform 
• Effekt før estetikk. Alltid. 

Over alt. 



Frem med spadene 

• Vi gravde for lite. Og var 
misforstått snille. 
Resultat = likegyldige 
lesere. 

• I 2005 sa vi klart fra at 
TB bør ha som mål å 
vinne SKUP-priser. Da 
hadde TB aldri vunnet 
noe som helst for 
redaksjonelt innhold. 



Det man snakker høyt om… 

• I 2011: TB Skup-diplom  
• 2006: SKUP-diplom 
• 2009: Tildelt Tore 

Sandbergs gravestipend 
• 2008: Eddas pris for 

lokaljournalistikk 
• 2007: Eddas pris for 

lokaljournalistikk 
• 2006-2010: En rekke 

vestfoldpriser 
 



Vi gleder og engasjerer også med vår 
presentasjon 



Våge å bruke følelser 



Vær åpen på tabber og feil 



Mer dialog = flere venner 
• Aktiv bruk av Facebook og andre 

sosiale medier til dialog med leserne. 
Da vi fikk 10.000 FB-venner i 
desember 2011 inviterte vi hele byen 
på vennekake + laget en lørdagsavis 
med fokus på vennskap (både de 
digitale og de mer «gammeldagse) 

• TB-tinget: En base på tre tusen 
mennesker, som spørres om nye 
redaksjonelle produkter, våre 
kommersielle tilbud og som base for 
meningsmålinger. TB-tinget er blitt en 
maktfaktor i byen som påvirker 
politiske avgjørelser – bl.a er et 
kulturhusprosjekt stoppet pga 
tilbakemeldinger fra TB-tinget til 
politikerne. 
 



Fest, valgvaker og priser 
• Det spirer: Årlig vårfest  
• Det Spirer-prisen på 100.000 kr. 
•  Åpent hus  
• Valgvake 
• Gratiskonsert på Brygga utenfor 

mediehuset er nå blitt en 
tradisjon (Ravi, Malin, Jahn 
Teigen, Jan Eggum m. fl har vært 
gjester). 

• Barneskirenn, juletregang, m.m 
er blitt faste innslag i bybildet 

• Resultatet av økt dialog = 
Tønsbergs Blad gleder mer enn 
før.  
 



Resultater i omdømme 



Andre om Tønsbergs Blad (etter våre journalistiske avsløringer om Per Arne Olsen) 

• - Alle lokalsamfunn fortjener en slik avis (VG-
kommentator Eirik Mosveen) 

• - Lær av Tønsbergs Blad! (Jens Barland, medieforsker ved institutt for 
medier og kommunikasjon ved UiO. Tidligere ansv red Stavanger Aftenblad. Blogg på 
Journalisten.no.) 

• - Slik journalistikk krever vilje, kompetanse og 
utholdenhet, tre egenskaper som er hardt 
presset av tidsånden og budsjettkuttene. (USA-
korrespondent Svein Egil Omdal) 
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