
2040 – et prosjekt i dialog med  

unge lesere 



Bakgrunnen 

• Fra 1995 har opplaget gått ned med 600-

700 hvert år. 

• Det er bare en liten andel av de unge (20-

40 år) som betaler for å lese AN i dag (9 

%) 

• De unge utgjør imidlertid en stor andel av 

Bodøs befolkning (38 %) 

 



Ambisjonene 

 

• Overleve på lang sikt 

• Skaffe flere ambassadører 

• Få flere unge til å betale for å lese AN 

 

 



Hva er 20/40? 

• Et dialogprosjekt. 

 

• Vi engasjerer unge leserne direkte i 
nyhetsarbeidet, i markedsarbeidet og i 
arbeidet med å utvikle produktene videre. 

 

• Dialogen med leserne har et stort spenn. Alt 
fra kjappe tipsforespørsler til komplekse 
spørreundersøkelser. Fra enkle dagligdagse 
nyhetssaker til strategisk produktutvikling 

 



Hva er 20/40? 



Prosjekt 20/40 

• Ekstern referansegruppe for å bekrefte 

eller avkrefte våre antagelser. 

• For å utvikle et abonnementsprodukt som 

treffer målgruppen. 

• 61 deltakere – ikke-abonnenter 

• Vi gjør dette i praksis ved hjelp av 6 større 

spørreundersøkelser (Easyfact). 

 



antagelsene 

1. Målgruppen abonnerer ikke på avisa 

Nordland fordi de ikke synes den er 

relevant nok. 
• Vi må utvikle avisen redaksjonelt slik at den blir 

mer relevant og engasjerer målgruppen. 

• Vi må engasjere målgruppen løpende i utviklingen 

av avisen. 

2. Målgruppen abonnerer ikke på Avisa 

Nordland fordi prisen er for høy. 
• Vi må tilby et abonnementsprodukt til målgruppen 

med redusert pris. 

 



funnene 

1. Målgruppen abonnerer ikke på avisa Nordland 
fordi de ikke synes den er relevant nok. 

• Vi må utvikle avisen redaksjonelt slik at den blir mer relevant 
og engasjerer målgruppen. 

– Relevans er viktig. Men ikke nok til at de begynner å 
abonnere. 

• Vi må engasjere målgruppen løpende i utviklingen av avisen. 
– Dialog gjør at avisen blir relevant. Ikke omvendt. Dialogen er 

det viktigste. Og de ønsker mye dialog. 
 

2. Målgruppen abonnerer ikke på Avisa Nordland 
fordi prisen er for høy. 

• Vi må tilby et abonnementsprodukt til målgruppen med 
redusert pris. 

– De kjøper ikke avisen med dagens pris. Uansett hva vi gjør. 
Lav pris er eneste måte å få de til å begynne å abonnere. 
 

 



Hvordan oppfatter du et slikt ønske om dialog mellom Avisa Nordland og deg 
som abonnent? 

 

 



dette tror vi 

• Stort opplag (betaling) viktig i seg selv. 

• Vi må gjøre betydelige grep. 

• Prisen må settes mye ned. 

• Dialogen med leserne er det viktigste for 

å engasjere leserne. 

• Redaksjonen må være drivende i 

dialogen. 

 



dette gjør vi 

• Vi kommer med et nytt produkt bare for de unge  

– Kun kr 99,- 

– Krav/tilbud om å bli med på å utvikle avisen 

• Vi markedsfører dette produktet på en ny måte  

– Vervekampanje, telefonsalg og eDM 

– Våre redaksjonelle medarbeidere er i sentrum i 
kampanjen 

• Vi utvikler de redaksjonelle produktene spesielt 
for de unge  

• Vi kommuniserer direkte med de unge betalende 
leserne og bruker de i utvikling av avisen og som 
kilder/tipsere.  

• Et nytt innholdsprodukt hver ukedag. 











                   







Førstesideoppslag 



Sosial journalistikk 







 



 



hovedpoeng 

• Ikke et papir- eller digitalprosjekt 

• Ikke et innholdsprosjekt 

• Et dialogprosjekt 

– Hvordan kan vi engasjere leserne i 

utviklingen av avisen  

• Et relevansprosjekt 

– Ikke hva som er relevant, men hvordan vi blir 

relevante 

• Et prisprosjekt 

– Hva er de unge leserne villige til å betale? 



hva er kritisk 

• Vi må få til en god dialog med målgruppen. 

• Dialogen må være god over lang tid. 

• Redaksjonen må drive dialogen. 

• Målgruppen må føle at de bidrar. 

• Redaksjonen må ta hensyn til målgruppen. 

• Dialogen må gjenspeiles i våre produkter. 

• Holdningsendring hos 

– Redaktørene? 

– Mellomlederne? 

– Journalistene? 



Hva har vi oppnådd så langt…? 

• Ikke vesentlig økning i 2040-abonnenter – enda.  

• Intern kulturendring: Alle i AN til begrepet 20/40 
og unge voksne. 

• Intern kulturendring: Fra arroganse til dialog.  

• Kraftig økning i tilfredshet blant unge lesere. 
(Afakta)  

• Høyest andel unge lesere i Amedia: 73 prosent 
mellom 20-30 leser oss hver dag i sum på papir, 
nett, mobil. (Afakta) 

• Styrket posisjon som viktigste nyhetskanal – 
også blant unge  (Afakta) 

 
 

 

 

 



Hva har vi oppnådd…? 

• an.no større enn vg.no i hele dekningsområdet – 

også blant unge lesere.  

• 2000 flere papiravislesere siste år (F&M) 

• 7000 flere lesere på an.no (F&M) 

• Antall AN-lesere økt fra 77 000 til 84 000 i løpet 

av ett år! (ex mobil) 

• Snart 100 engasjerte redaktører, rådgivere, 

utviklere, tipsere – hjelp til caser 

• Flere unge ambassadører 

 

 



WAN-IFRA prisen 

• The judges were highly impressed: A real 

revolution in this methodological approach to an 

old newspaper problem: how to stay relevant. 

Important conclusion: the deep change is 

needed. This genuine and creative approach 

makes a serious effort to cater to the needs and 

wants of the youth population... Having 60 young 

editors shape the entire paper… 

whaoh!  Incredible the amount of engagement 

that emerged. A brave, genuine and creative 

approach that really tries to cater to the needs 

and wants of the youth population...It's a case 

that will be followed in the coming years. Again, a 

"first" - "The first time my newspaper takes me 

seriously." 

 




