
Kvalitetsundersøkelsen 
2013 

NRs landsmøte 
13. mai 2013 
Arne Jensen 



Norsk Journalistlag og Norsk 
Redaktørforening 
Den store kvalitetsundersøkelsen 2013 (Redaktørdelen) 

http://www.nored.no/�


Noen konklusjoner 
• Samlet arbeidspress har ikke økt siden 2010. 
• Ikke flere saker fra pressemeldinger eller pr-byråer. 
• Ingen indikasjon på noen forverring av opplevd 

standard, målt opp mot VVP, TP eller interne 
kvalitetskriterier. 

• I redaksjoner med stoffutvekslingsavtale er det flere som 
mener at kvaliteten blir bedre enn dårligere 

• Langt flere journalister mener mulighetene for å få jobbe 
med oppdrag som krever ekstra ressurser har 
blitt dårligere. 

• Langt flere journalister mener kvaliteten på det som 
leveres fra egen redaksjon har blitt bedre, enn antallet 
som mener kvaliteten har blitt dårligere. 

• Større avvik i opplevelsen av kriterier og evaluering. 
 



I løpet av den siste måneden, hvor ofte har det redaksjonelle produktet 
blitt evaluert i redaksjonen? 

Tallene er  basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010/11*)/12**)/13. 
Tallene  for de ulike årene har blitt gjort sammenlignbare, selv om svarkategoriene har vært ulike.  Undersøkelsen ble 
gjennomført av TNS Gallup. 
*) Fjernet de journalistene som har en «hovedplattform pluss Internett», for å få det mest mulig lik tallene for 2010 og 
2013. **) Tallet har blitt interpolert. 
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Det at dere har stoffutveksling med andre redaksjoner, hvordan påvirker det 
kvaliteten på de redaksjonelle produktene dere leverer – slik du ser det? Den 
blir gjennomgående... 
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Tallene er  basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2013. Undersøkelsen 
ble gjennomført av TNS Gallup. 



Hvordan har kvaliteten på de journalistiske produktene din redaksjon leverer 
utviklet seg de siste 3-5 årene? Jeg synes den har blitt... 
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Tallene er  basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2013. Undersøkelsen 
ble gjennomført av TNS Gallup. 



Har din redaksjon publisert såkalt ”redaksjonelt regnskap”? 

Tallene er  basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010, 11 og 13.  
Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 
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HVORDAN  
UTVIKLE DIGITAL-
JOURNALISTIKKEN  
Grave, filtrere og 
presentere multimedialt 
til en stadig mer kravstor 
bruker. 



Avdekket farlig havneforurensing 

• Hvor er de mest forurensede områdene? 
• Hvor farlig er denne giften for deg og dine? 
• Hva har blitt gjort for å rydde opp? 
• Crowdsourcing: Kan publikum bidra? 
• Vi fant to datasett, vasket og sjekket alle 

detaljer, plottet på kart med giftinfo og foto, 
klikkbart for publikum. 
 http://www.smp.no/nyheter/article6552297.ece 
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