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ABSTRACT 
During the last decade, the media industry has found itself in a self-proclaimed crisis where 

traditional news publishers have experimented in finding a sustainable business model for 

ital technology is believed to strategically create 

dialogue and loyal bonds with media users. The relation of journalism to users is seen as the 

competitive factor of media organisations. And this relation is changing. 

This  explores the current digital transformation in the Danish media industry 

by conducting a case study of how the news publishing group Berlingske Media strategically 

communicates user involvement. A Foucauldian governmentality approach to journalism as a 

historically and contextually variable technology is employed, focusing on its concrete 

techniques, practices and forms of knowledge in performatively shaping user identifications. 

Following Dean (2006), the study emphasises how visibility, technical aspects, rationalities 

and subject formations create a specific space of practice where power relations are formed.  

The analysis investigates how the corporate identity of Berlingske Media oscillates between 

publicist ideals and market demands. On the one hand, the involvement of users through 

digital tools enables an increased rationalisation and commercial control of journalistic 

practice, constructing users and their conduct as measurable data. The niche oriented 

journalism and the fragmented commercial activities expand the network of possible 

identifications for users, who are viewed as individuals with unique needs and interests that 

Berlingske Media should meet any time and place as a service provider. On the other hand, 

direct user participation risks reducing the control of journalists with a dispersed editorial 

process. Various user identifications and self-descriptions are examined in terms of which 

competencies, actions and engagement they work to support. A range of context specific 

power relations emerge, manifesting themselves through opposing demands towards 

Berlingske Media and the users.  

User involvement per se is not challenging the jurisdiction of journalists, as the logic of 

engagement is private and consumer oriented. The thesis concludes that the market discourse 

enhances user engagement addressing them as active consumers, knowledgeable everyday 

experts as well as self-promoting members in value communities. By aiming to optimise the 

individual's quality of life, it seeks to establish an intimate and therapeutically relation. 

By contrast, the publicist ideal excludes users from participating as citizens. As a self-

preservative strategy, professional control and distance of journalists is maintained in areas 

r contributions.  
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1 Indledning 
 

Community manager. Mojo. Indholdsfacilitator. Der dukker i disse år en skov af nye titler op 

for et job, som mediebranchen for et årti siden havde bare ét ord for: Journalist.   

Danske mediehuse forsøger at tilpasse sig det, de iagttager som en digital revolution, hvor 

formiddagsaviser, B.T., har et mål om inden for ni måneder at hente 80 % af sin indtjening fra 

digitale medier, som pt. kun udgør 20 %, giver et billede af, at udviklingen på det danske 

mediemarked i disse år går stærkt.  

 

værktøjer kommunikeres som en vej til at skabe loyale bånd til brugerne på et stadig mere 

fragmenteret og flydende mediemarked. Branchens gamle sværvægtere eksperimenterer for at 

støbe fundamentet til fremtidens journalistiske virksomhed. I maskinrummet i Berlingske 

Medias domicil lægger udviklingsafdelingen lige nu sidste hånd på en strategi for sociale 

 

Relationen mellem medierne og deres publikum er i forandring. I en periode, hvor 

traditionelle medieorganisationer ser sig selv midt i et stormvejr, søger de svar på, hvad 

journalistikken skal være for at overleve. 

 

Vi har ledelsesmæssigt flyttet os fra at være dagbladsudgivere med nogle 

læsere til at være medievirksomheder med læsere og brugere. Nu er vi i gang 

med den næste transformation til at være indholdsleverandører med nogle 

kunder.  

Udfordringen er i høj grad at få flyttet os fra den gamle monolog og dét at 

levere information ud til at foretage samtale og have en relation. Det er 

faktisk rigtig svært, fordi medierne har været vant til, at det var os, der 

havde professionalismen til at udvælge, prioritere, redigere og indsamle stof.  

Men forventningen nu er samtale og relation, og den skal vi vide at levere. 
Lisbeth K nudsen, koncernchef og chefredaktør  

Ber lingske M edia (K nudsen 2009) 
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1.1 Problemfelt 
Citatet ovenfor signalerer et skift i mediehusets beskrivelse af sin omverden: Brugerne skal 

tages alvorligt. De forventer at blive hørt og inddraget i samtalen. Journalistikken skal være 

social og involverende.  

 

Jeg sætter som præmis for specialet, at den aktuelle udvikling på mediemarkedet1 skaber en 

forventning til journalistikken om at pleje sin relation til brugerne og inddrage dem i sin 

praksis. Derfor spiller digitale værktøjer med vægt på deltagelse og dialog en væsentlig rolle i 

medieorganisationers reformprogrammer.  

Den valgte problematik udspringer af en undren over, hvad der sker, når en kommerciel og 

publicistisk medievirksomhed inviterer sit publikum inden for som deltagere.  

 

Min motivation er at undersøge, hvordan en kommunikation om involvering, dialog og 

deltagelse ændrer mediehusenes opfattelse af deres brugere. Og ikke mindst hvilke 

konsekvenser det har for journalistikkens selvforståelse og legitimering som garant for et 

oplyst demokrati. Hvordan kan et medie på én gang opfatte sig selv som en ophøjet 

samfundsinstitution og etablere en fortælling om at være i øjenhøjde med sit publikum?  

 

Omdrejningspunktet for analysen er Berlingske Medias (herefter BM) strategiske 

kommunikation om involvering af brugerne. Casen er interessant, fordi den åbner for et 

kommunikationsteoretisk studie af, hvordan en medieorganisation ikke bare kommunikerer 

om eller til sine modtagere, men strategisk inddrager brugerne i sin praksis. Hvordan dukker 

nye dialogorienterede logikker2 op i journalistikken som forretning, som profession, som 

organisation, og hvilken betydning har de for magtrelationerne mellem mediet og brugerne?  

 

For at udforske denne problematik betjener jeg mig af udvalgte analyseredskaber fra Michel 

Foucaults værktøjskasse. De tilbyder en forståelsesramme uden forudindtagede idéer om, 

hvorvidt digitale teknologier faktisk udgør en udfordring eller en kærkommen 

udviklingsmulighed for professionen (Nolan 2006: 225). I stedet for at tage udgangspunkt i 

spørgsmålet, om brugen af værktøjer til at fremme deltagelse og interaktivitet er godt eller 

                                                 
1 Næste kapitel behandler tendenserne i mediebranchen. 
2 Med begrebet logik menes en kommunikativ logik, der former en iagttagelse. 
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dårligt, spørger jeg til, hvordan BM involverer brugerne, og hvad det betyder for relationen. 

En magtanalyse med Foucault gør det muligt at iagttage journalistik som en aktivitet, der 

indeholder forskellige styringsteknologier, som hver især benytter sig af konkrete teknikker 

og giver plads til bestemte typer viden og identifikationer. I dette lys kan BM's strategiske 

kommunikation og digitale omstilling forstås som nye måder at registrere, repræsentere og 

tiltale brugerne. Denne tilgang giver blik for en kontekstspecifik brugeropfattelse, der fremmer 

særlige former for involvering og deltagelse.  

Mediehusets relation til omverdenen er langt fra entydig. Ved at fokusere på magtrelationer og 

deres praktiske tilblivelse kan jeg få øje på de vekslende rolletilbud og handlemuligheder, som 

både BM og brugerne kan identificere sig med. 

 

Med dette analytiske udgangspunkt undersøger specialet, hvordan konkurrerende diskurser og 

handleformer både understøtter og modarbejder hinanden i BM's strategiske kommunikation, 

der forsøger at komme sine brugere i møde. Hvordan inviteres de indenfor, og hvilke 

magtrelationer opstår? Undersøgelsen giver anledning til kritiske refleksioner om, hvorvidt 

den digitale involvering af brugerne og journalistikkens professionelle idealer spænder ben 

eller baner vej for hinanden. 

 

Denne erkendelsesinteresse leder mig til følgende problemformulering: 

 

Hvordan involverer Berlingske Media strategisk sine brugere gennem digitale 

teknologier? Hvordan former denne kommunikation relationen mellem organisationen 

og brugerne  og hvilke kommunikative udfordringer lægger det op til?   
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1.2 Specialets struktur 
Næste kapitel er en empirisk og videnskabelig optakt til specialets problematik og emnefelt. 

Problemformuleringens afsæt i en konkret organisatorisk kontekst forudsætter en forståelse af 

den udvikling, der har ført til opfattelsen af, at journalistikken har mistet værdi og ikke regnes 

for økonomisk 'bæredygtig'. Formålet er at spore nogle af de tendenser i mediemarkedet, som 

BM ser sig udfordret af, og som baner vej for organisationens strategiske kommunikation. 

Afsnittet rundes af med en uddybning af specialets tese om, at deltagelse, involvering og 

samtale gennem digitale teknologier iagttages som opskriften på journalistikkens 'added 

value'. 

Anden del af optakten undersøger, hvad der kendetegner hidtidige studier af journalistikkens 

møde med onlineverdenen. Gennemgangen forholder sig til de brudflader, der viser sig 

mellem de videnskabelige tilgange, og suppleres af eksempler på, hvordan Foucaults 

magtperspektiv åbner op for en frugtbar analyse af samspillet mellem digitale teknologier og 

journalistisk praksis. 

Som opsamling på det indledende kapitel begrunder jeg valget af BM som caseorganisation. 

Det giver et konkret, empirisk afsæt for tredje kapitel, der præsenterer specialets 

analysestrategi og begrebsramme.  

 

De analytiske greb forbundet med Foucaults magtforståelse bliver i kapitel tre introduceret og 

relateret til problemformuleringen. Det forklares, hvordan journalistikken kan iagttages som 

en teknologi, der fremmaner forskellige objekter og subjekter og muliggør bestemte måder at 

handle på. Analysestrategien indvier læseren i det konkrete analysedesign og konstruktion af 

empiri. Her reflekteres til sidst over de begrænsninger, den valgte fremgangsmåde resulterer i, 

og hvilke erkendelser specialet kan lede til. 

 

Analysen i kapitel fire tager udgangspunkt i de strategiske tiltag, der siden 2003 har været 

centrale i BM's kommunikation. På denne baggrund skitseres de strategiske udsagn og 

problemstillinger, som slår takten an til den videre analyse. 

Fire dimensioner bliver omdrejningspunkt for analysen af BM's involvering af brugerne: 

Synlighed, tekniske aspekter, vidensformer og subjektdannelse. Tilsammen former de det 

handlerum, som relationerne mellem mediehuset og brugerne konstrueres indenfor.  

 



9 

Konklusionen i kapitel fem sammenfatter analysens hovedpointer. Koncernens 

kommunikative udfordringer diskuteres på baggrund af de modstridende relationer, 

styringsproblematikker og involveringsformer, som BM's praksis lægger op til. 

 

Projektets referencer er struktureret sådan, at henvisninger til faglitteratur og bilag er placeret 

i brødteksten. Da mit empiri bygger på et større omfang af avis- og onlineartikler, har jeg for 

læsevenlighedens skyld sat disse referencer i fodnoter. 

 

Som analysen demonstrerer, kan det være en udfordring at beskrive med et enkelt ord, hvem 

eller hvad der betegner de individer, som BM henvender sig til.  

I min omtale af BM's modtagergruppe anvender jeg termen 'brugere', fordi den relaterer sig til 

den praktiske brug af internettet. Derudover bestræber jeg mig på at tydeligere, når jeg 

refererer til mediehusets iagttagelser, der afviger fra denne betegnelse.   

 



10 

2 Optakt 
 

For at give læseren en introduktion til den kontekst, BM navigerer i, bliver mediemarkedets 

aktuelle situation i det følgende skitseret. De igangværende forandringer i medierne 

underbygger analysens præmis om, at digitale teknologier installerer nye redskaber og 

forventninger til journalistikken, som sammen med andre diskurser er med til at forme 

relationen mellem mediehuset og dets brugere. 

Efterfølgende introduceres den videnskabelige kontekst, afhandlingen indskriver sig i. 

 

2.1 Mediemarked i forandring 
s 

årsberetninger 2008-2010 efterlader ingen tvivl om, at mediemarkedet ser væsentlig 

anderledes ud, end da Berlingske Tidende først kom på gaden for 261 år siden. Ja endda for 

blot 10 år siden. De traditionelle danske dagblade3 ser sig selv midt i et stormvejr af 

ær 2010: 186). 

Forretningsmodellen virker ikke mere, lyder det dominerende argument, som bliver uddybet i 

det følgende. 

 

2.1.1 Fra masse til individ 
Siden omnibusavisens fremvækst i 1950'erne (Hallin 2008; Hjarvard 2007: 27; Schultz 2007) 

har mediernes selvforståelse groft skitseret balanceret på to forestillinger: 

1) En selvforståelse om, at 'tilstræbt objektive', publicistiske medier er en nødvendighed for et 

velfungerende, demokratisk samfund med informerede borgere. 

2) Det økonomiske aspekt, at aviserne har en vare, som læserne er villige til at betale for. 

Avisernes eksistens  og demokratiske virke  har været baseret på markedets vilkår (Fenton 

2010: 3; Picard 2009; Schultz 2007: 11, 14). Det er et skrøbeligt afhængighedsforhold, 

internettet fundamentalt har ændret ved (Rantanen 2009). 

Fordi der har været politisk flertal om, at medierne udfylder en nødvendig, samfundsmæssig 

                                                 
3 Her menes især udgivelser som Berlingske, Jyllands-Posten og Politiken, men også formiddagsaviser har set 

sig udfordret de seneste årtier (Minke 2009). Nicheaviser med mindre oplag, f.eks. Børsen, Information og 
Kristeligt Dagblad, klarer sig markedsmæssigt bedre (Kontrabande & Wemind 2010: 4). Overordnet ser alle 
vestlige printmedier sig selv i en økonomisk krise (Sjølie 06.10.2006). 
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rolle (1), installerer staten omfattende støtteforanstaltninger for erhvervet. Disse omfatter dog 

ikke endnu online medier. 

 

Tabel 1: Dagspressens sociologiske udviklingstræk fra partipresse over omnibuspresse til segmentpresse    

  

Schultz' idealtypiske model beskriver det danske pressesystems udvikling fra partipresse over 

omnibus- til segmentpresse (Schultz 2007: 20). Den giver et overblik over moderne 

mediehuses udviklingshistorie og det landskab, de navigerer i omkring årtusindeskiftet. 

Massemedierne og omnibusaviserne var funderet på knaphed af nyhedshistorier og 

appellerede til et bredt marked. Den øgede individualiseringstrend satte i 1980'ernes og 

1990'ernes velfærdssamfund fokus på selvudvikling og individets rolle som forbruger. Det 

udviklede sammen med avisernes markedsorientering og en veletableret PR-branche en 

'segmentpresse' med fokus på læsernes enkelte behov og interesser (Hallin 2008: 47-48; 

Schultz 2007: 16). Her portrætteres modtagergruppen gennem analyser, læserprofiler, 

forbrugsmønstre og livsstil. 'Vores' oplevelser bliver færre, og alt det andet er 'min' oplevelse 

(Jensen 2011: 12). 

 

Ejerskabsideologien i moderne mediehuse handler ikke om at udgive for journalistikkens, 

men for bundlinjens skyld, og den nye redaktørrolle kan betegnes som den 'journalistisk-

økonomiske' (Schultz 2007: 16). Journalistikken behandler nyhedshistorier som en vare, der 
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skal sælge mediet. Her bliver læser-, seer-, og lyttertal (og med internettet: 'Klikrater') 

retningsgivende for journalisternes arbejde (Fenton 2010: 13; Jensen 2011: 13; Schultz 2007: 

11). 

Internettet blev for knap to årtier siden tilgængeligt for mange danskere, og sidst i 1990'erne 

begyndte de fleste dagblade herhjemme at publicere via online kanaler4. Det indfører en 

'gratis-kultur', som aviserne selv har været med til at skabe, lyder selvkritikken5. Der viser sig 

umiddelbart en modsætning mellem mediehusenes kommercielle virke og spillereglerne i 

cyberspace: Hvordan sælge aviser, når indholdet er gratis tilgængeligt online og 

produktionskravene til journalisterne sættes i vejret? 

 

2.1.2 Nyt online mediesystem 
Internettet udgør en billig og hidtil uset tilgængelig distributionsform, hvilket fratager 

massemedierne deres unikke adgang til et stort publikum. Pludselig kan den enkelte 

internetbruger publicere gennem sin egen kanal (Fenton 2010: 10; Kontrabande & Wemind 

2010: 27; Rantanen 2009: 117). Og det uden omkostninger til en trykpresse, et tv studie, en 

tung organisationsstruktur eller et redaktionelt hovedkvarter. 

 

I takt med at internetaktiviteterne i de traditionelle bladhuse tager fart, får de en økonomisk 

lussing af kaliber. Ikke alene falder oplaget, også reklamekronerne siver ud af de 

organisationer, der hidtil har anskuet sig selv som samfundets betydeligste kommunikations- 

og informationskanal og det eneste bindeled mellem 'masserne' og annoncører (Schultz 2007: 

18). 

 

Et nyt strukturelt landskab tager form i det danske pressesystem (Schultz 2007: 18). To trends 

er kendetegnende for den skærpede konkurrencesituation, medierne befinder sig i: Øget 

ejerskabskoncentration og nedskæringer blandt eksisterende, kommercielle mediehuse og 

samtidig en eksplosion af mindre aktører og medievirksomheder (Deuze 2011: 5; Jenkins 

2006: 17-18; Kontrabande et al. 2010: 26). Økonomisk set betyder internettet øget 

rationalisering og markedsorientering for de traditionelle mediehuse, som tvinges til at 

reducere omkostninger og øge effektiviteten (Davis 2010: 121). 

                                                 
4 Aviserne i BM koncernen får eksempelvis netudgaver fra 1998 og frem. (BM, Historie: 1968-1999) 
5 BM 08.04.2011 
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For det Berlingske Officin, som BM dengang hed, manifesterer de ændrede strukturelle vilkår 

sig ved, at aktionærerne A.P. Møller-koncernen6, Carlsberg og Den Danske Bank sælger deres 

aktieposter til norske Orkla. I 2006 sælger Orkla-koncernen hele sin mediedivision, inkl. 

officinet, til den britiskejede kapitalfond Mecom.7 

Uden for murene i Pilestræde i det centrale København vokser til gengæld et nyt 'økosystem'  

af medieudgivelser frem som et alternativ til de traditionelle medier (Elkjær 2010; 

Kontrabande et al. 2010: 29). I Danmark er antallet af weblogs på de traditionelle mediehuses 

hjemmesider vokset, mens flere og flere selvstændige blogs og onlineudgivelser tilbyder deres 

syn på aktuelle begivenheder, samfundsmæssige problemstillinger eller bare deler ud af sine 

interesser og holdninger. Ved indgangen til 2010 var der i Danmark 70.000 aktive bloggere 

med over en million læsere8. 

 

2.1.3 Tabersag for 'kvalitetsjournalistik' 
ig et højdepunkt i 2009-2010 (Jensen 

2011: 15), hvor de fleste medieledelser er optaget af det økonomiske kapløb om at bevare 

deres 'læsertal', øge deres 'klikrater' og holde fast i annoncører. Andre i branchen interesserer 

sig imidlertid mere for, hvordan 

konsekvens af, at 'kvalitetsjournalistik'9 på grund af høje produktionsomkostninger ikke 

anskues som rentabel. 

Den digitale transformation leder til erkendelsen af, at  

(Jensen 2011: 15) valitets- 10 

Flere initiativer og tænketanke sættes i søen for at finde en økonomisk 'bæredygtig' model, 

hvor undersøgende og afslørende journalistik ikke drukner i havet af billigt produceret 

underholdning og sensationshistorier11. Journalister skal differentiere sig gennem publicistiske 

og etiske normer om troværdighed; en professionel selvforståelse, der især er blevet 

                                                 
6 At A.P. Møller-koncernen afhænder sine aktieposter iagttages i journalistkredse som en følge af kritiske 

artikler om, at koncernen var værnemager under besættelsen. 
7 Mecom blev i 2000 stiftet af David Montgomery som en investeringsfond, der skulle rejse penge til at købe 

avishuse i Tyskland, Holland, Danmark, Norge og Polen (Robinson & Sween s 
ejerskabsforhold betyder, at mediehuset udover at opfylde sine erklærede publicistiske mål også skal levere et 
afkast til investorer og nedbringe sin gæld til bankerne (Minke 2009: 21). 

8 Lund 04.10.2010 
9 BM sætter eksplicit 'kvalitetsjournalistik' som et af fire pejlemærker i deres forretningsmodel. Mere om dette 

i analysen, kapitel fire. 
10 Lund 02.12.2009 
11 Lund 02.12.2009 
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cementeret fra 1950'erne til 1970'erne (Hallin 2008: 49). 

Journalistikken repræsenterer verden på en bestemt måde, som, faget hævder, er  i det 

mindste  en tilnærmelse af sandheden (McNair 2004: 5), og baserer sin fremstilling på 

særlige professionelle færdigheder og rutiner (Broersma 2010: 27). Det er på baggrund af 

diskursive strategier og konventioner som f.eks. objektivitetskriteriet, at journalister søger at 

overbevise sit publikum om, at det kan sætte sin lid til deres udlægning af virkeligheden. 

Således kan vi forstå journalistik som en performativ aktivitet, der  ved at overbevise læserne 

om, at kommunikationen er sand  omdanner en fortolkning til en 'troværdig' udlægning af 

virkeligheden, som offentligheden kan handle på (Ibid.: 26). Denne magt udspringer ikke fra 

indholdet i sig selv, men fra nyhedens form og stil, der er tro mod fagets egne konventioner 

om, hvad der gør formidlingen troværdig. Hvis journalister følger fagets foreskrevne normer 

og fremgangsmåder, bliver resultatet en upartisk sandhed: 

table for how they report, not what they 

 citeret i Broersma 2010: 27-28). 

Journalistikkens proklamering af sandhed  velvidende at det faktisk er umuligt  kan ses som 

et iboende paradoks. Den etablerede professionsetiske diskurs  og den sociale kontrakt, 

journalistikken gennem fagets kriterier og arbejdsrutiner etablerer med offentligheden  

dækker over den kontingens, der er på spil i udvælgelsen af nogle historier og prioriteringen 

af nogle vinkler frem for andre. Disse diskursive strategier bidrager til professionens 

selvopretholdelse og problematiseres i analysen. 

 

Den traditionelle medieorganisation  i sin egenskab af både en idealistisk og normbaseret 

profession og en markedsbåren forretning  ser sig selv udfordret fra mange fronter. 

Paradokset er til at få øje på: Mens flere og flere bruger og engagerer sig i online medier, 

kæmper de, der lever af at levere indhold til medierne, for overlevelse  uanset om målet er 

profit eller demokratiske og publicistiske værdier (Deuze 2011: 1; Rantanen 2009: 114). 

Overordnet skaber den turbulente medieudvikling en innovationsdiskurs, hvor avisbranchen 

opfatter fornyelse som koden til succes (Rasmussen 2011: 101). 

Det er i denne kontekst, vi skal forstå BM, når koncernen i 2011 promoverer sin over 260 år 
12. 

                                                 
12 BM 26.01.2011 
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2.1.4 Avisen som en social oplevelse 
Forestillingen om digitale teknologier som facilitator af interaktive og sociale praksisser er 

central for traditionelle mediers 'common sense' reaktion på de aktuelle forandringer (Thumim 

2010: 295). Det er en ny og eksplicit selvbeskrivelse om avisen som 'en social oplevelse', der 

muliggør deltagelse og involvering i journalistikken.  

Hvis nyhedsproduktion ikke i sig selv anses som en værdifuld vare på markedet må 

traditionelle mediehuse som BM skabe værdi på nye måder (Rantanen 2009: 128; Picard 

2009). Selv om internettet for disse medieorganisationer ikke udgør en holdbar 

forretningsmodel, begynder dagbladene at konkurrere på 'nye' mediers præmisser. Her bliver 

idéen om, at alt er tilgængeligt, gratis og socialt en ny normalitet (Elkjær 2010: 52-53; Kabel 

2008: 54; Kontrabande et al. 2010: 26; Rasmussen 2011: 103, 107). 

 

De traditionelle dagblades adoption af digitale og online teknologier til at støtte stærkere, 

loyale relationer med brugerne udspringer af målet om at bevare adgangen til det 

fragmenterede publikum og opbygge betalingsvillighed. Journalistikken må finde en 'added 

value' for at kunne tiltrække kunder i butikken, lyder det i branchen (Davis 2010: 121-122; 

Picard 2009; Kontrabande et al. 2010: 28). 

BM's logik om at inddrage og interagere med læserne opstår i denne jagt på nærvær og 

involvering. Det centrale konkurrenceparameter for den journalistiske virksomhed er således 

ikke længere produktet (artiklen), men relationen til brugerne.  
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2.2 Deltagelse og involvering i journalistikken 
Anlægger jeg et diskursanalytisk13 blik på de senere års udvikling i journalistikken, kan jeg 

udlæse tre diskurser, som er med til at forme BM's strategiske kommunikation: 

 

En publicistisk diskurs, der afløste journalistikkens partipolitiske tilhørsforhold og især i 

1950'erne-1970'erne indførte en professionsetik med en forestilling om journalistikkens 

demokratiske forpligtelser og en forståelse af kvalitetsjournalistik, der bygger på idealer som 

uafhængighed, integritet, oplysning og objektivitet. 

 

En kommerciel diskurs, der er blevet styrket gennem de seneste 20-30 år og som fremmaner 

et skift fra at iagttage aviser som et redaktionelt produkt til at forstå journalistik i et 

forretningsmæssigt perspektiv. 

 

En teknologisk diskurs, der etablerer nye redskaber til at mobilisere og socialisere brugerne i 

journalistikken. Digitale teknologier tillægges en indlejret egenlogik, der muliggør et nyt, 

teknisk og socialt rum for deltagelse. Teknologien introducerer en praksis, hvor interaktion i 

sig selv har værdi. 

 

Specialets tese er, at den teknologiske diskurs fremmer en praksis med vægt på deltagelse, 

engagement, netværk, sociale relationer og dialog. I medierne, men også i virksomheder, 

offentlige myndigheder og mellem borgere i samfundet skaber den en forestilling om, at 

kunder, forbrugere, brugere og borgere skal høres, involveres og engageres.  

 

Denne tendens kan iagttages i sammenhæng med stigende krav fra markedet om at møde 

brugerens behov. To eksempler på dette nye vidensregime uden for mediebranchen: 

Begrebet 'brugerdreven innovation' bliver første gang brugt i Danmark af Økonomi- og 

Erhvervsministeriet i 2003 og er siden udråbt som en vej til vækst og sikring af dansk 

                                                 
13 

Thus, discourses are ways of signifying particular domains of knowledge or social actions from particular 
Hujanen & Pietikäinen 2004: 386-387). Analysestrategien uddyber, hvordan journalistikken 

kan forstås som et diskursivt felt. 
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virksomheder med at skabe, implementere og evaluere de rette produkter og ydelser. I en 

undersøgelse i efteråret 2010 konkluderer Erhvervs- og Byggestyrelsen, at danske 

virksomheder ligger i front med projekter, der lytter til og involverer brugerne (Erhvervs- og 

Byggestyrelsen 2010; Hansen 05.12.2006; Rosted 2005: 4-7).  

Et andet eksempel er normen i markedsførings- og kommunikationsbranchen om, at samtale  

ikke tiltale  

relevans hos modtagerne, hvis et budskab skal have gennemslagskraft (Orfelt 2008: 127-129).  

 

Iagttagere taler om, at digitale teknologier har muliggjort en 'Age of Participation' (McCann 

2006). Inden for journalistikforskningen omtales disse nye praksisser som en 'digital kultur' 

eller en 'deltagelseskultur' (Green & Jenkins 2009: 214; Jenkins 2006: 2-4, 290), og nye 

koncepter som Participatory Journalism, Participatory Media, We Media og 

netværksjournalistik er dukket op i mediebranchen (Bowman & Willis 2003; Jacobsen 2010; 

Pew Research Center 2010).  

Begreberne omfatter en journalistik, hvor producenter og brugere interagerer, og de personer, 

der tidligere blev betragtet som publikum, bidrager til at forme mediets miljø. 

Specialet konstruerer denne forestilling som et regime, der begrænser journalistikken i den 

forstand, at det skaber en forventning om, at medierne interagerer med sit (forhenværende) 

publikum. 
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2.3 Medieforskning: Gammel journalistik og nye medier? 
De følgende sider introducerer det alsidige forskningsfelt, som journalistik og digitale 

medieteknologier diskuteres indenfor. Formålet er at anskueliggøre, hvordan den valgte 

problematik er relevant fra et videnskabeligt synspunkt, og forklare, hvor specialet tager sit 

afsæt i forhold til studier af journalistik og digitale teknologier14.  

 

2.3.1 Fra rutine til praksis 
Mediehusene er ikke alene om at reagere på de ændringer, digitale teknologier har medført 

gennem de seneste årtier. Den akademiske verden tilpasser sig også mødet mellem pressen og 

den digitale udvikling (Boczkowski & Lievrouw 2008; Scolari 2009: 956). 

Mit udgangspunkt har været at navigere i det spredte felt med rødder i flere akademiske 

discipliner for at etablere en forståelse for den valgte problematik. Specialet trækker derfor på 

et bredt udsnit af bidrag fra forskellige forskningsområder. En kombination af studier i 

journalistik, mediesociologi, teorier om digitale medier og -kultur inden for såvel Science and 

Technology Studies som digitale kommunikationsstudier understøtter derfor analysen af den 

kommunikation, specialet har som sit omdrejningspunkt. 

 

Flere forskere har de senere år anlagt et produktivt blik på journalistik ved at skifte fra 

opfattelsen af 'rutine' til en tilgang baseret på 'praksis' (Cottle 2003: 13). Denne vinkel er 

opstået i erkendelse af, at journalistik ikke kan behandles som en konstant, ahistorisk størrelse 

(Nolan 2009:656) og tager højde for de forandringer i praksisser, redskaber, økonomiske og 

politiske forhold og publikumsadfærd, som journalistikken udsættes for (Anderson 2008: 250; 

Zelizer 2009: 2-3). 

Foucaults governmentality-perspektiv15 tilbyder et alternativt blik på, hvordan journalistikken 

kan forstås som en produktiv magtteknologi, der skaber subjekter og objekter. Samtidig ses 

journalistikken som en del af et større felt af governmentale praksisser, der påvirkes af stat, 

marked, kultur, økonomi, politik, sociale og institutionelle forhold, professionelle normer og 

                                                 
14 For at undgå semantisk forvirring bliver begrebet 'digital kommunikation' eller 'digital (medie)teknologi' 

brugt i stedet for den relationelle term 'nye medier' (Scolari 2009: 945). Også termen 'teknologi' kan have 
mange betydninger. Her vil jeg skelne mellem digital teknologi, relateret til samfundsmæssige 
kommunikationskanaler og  informationsteknologier (Boczkowski et al.  2008: 6), og teknologi i Foucaults 
forstand, hvor der er tale om styrings- eller magtteknologier. 

15 Analysestrategien redegør nærmere for governmentality-perspektivet. 
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teknologiske forandringer. Alt sammen er med til at forme et spillerum for journalister, læsere, 

brugere og medieejere (Nolan 2009: 663-664). På den måde optræder journalistik i en 

Foucault-optik som en historisk variabel og kontekstspecifik teknologi, baseret på viden- og 

ekspertiseprogrammer (Rose & Miller 1992: 181) og konkurrerende diskurser, teknologier og 

praksisser. 

 

2.3.2 Teknologi vs. kultur 
Studier i digitale medieteknologier og journalistik placerer sig oftest inden for to dikotomier, 

der gensidigt udelukker hinanden: Teknologi og kultur (Boczkowski et al. 2008: 7, 11; 

Anderson 2008: 260-261) og kan placeres i hhv. en strukturel determinisme (struktur) og en 

instrumentel forklaringsramme (agency) (Boczkowski et al. 2008; Cottle 2003: 4; Fenton 

2010: 5). 

Specialets fokus på involvering gennem digitale teknologier fordrer et blik, der ikke bare 

reducerer nye mediepraksisser til teknologiske forandringer, men inddrager den kulturelle og 

sociale kontekst, der skaber engagement (Jenkins 2006: 14-15, 290). 

Jeg abonnerer i det følgende på en tilgang, hvor forholdet mellem teknologi og det sociale ses 

som dialektisk og gensidigt (Boczkowski et al. 2008: 17). Samspillet mellem teknologiens 

materialitet og det symbolske betragtes som formende for forskellige nye relationer (Ibid.: 

19). Medie- og kommunikationsteknologier kan med fordel forstås som de materielle 

systemer og deres sociale kontekst, de redskaber de anvender til at kommunikere, de 

menneskelige aktiviteter og praksisser, som teknologierne fordrer, og de sociale eller 

organisatoriske arrangementer omkring dem (Ibid.: 6). 

 

Foucaults relationelle blik indfanger denne brede forståelse af medieteknologi og dens møde 

med journalistikken ved at rette opmærksomhed mod de vekslende magtrelationer, der opstår 

i teknologiens praktiske anvendelse.  

Styringsteknologier betegnes i et governmentality-perspektiv som både praktiske mekanismer, 

procedurer, instrumenter og beregninger samt symbolske 'redskaber' som diskurser, narrativer 

og repræsentationer, der på forskellig vis er performative og tilsammen konstruerer 

subjektiviteter (Dean 2006: 17; Lemke 2007a: 49-50). Den valgte fremgangsmåde betyder, at 

jeg i iagttagelsen af BM's strategiske kommunikation også medtager den tekniske og fysiske 

udformning af interaktionen for at forstå den værdi, BM tillægger involvering af brugerne. 
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2.3.3 Teknologi  skurken eller helten? 
Fælles for de mange forgreninger inden for forskningen er, at teknologi opfattes som et 

fænomen, der skaber nye betingelser for det, vi opfatter som journalistik og nyheder (Deuze: 

2009; Jenkins 2006; Green & Jenkins 2009; Hujanen & Pietikäinen 2004; Riley, Usher, & 

Hollihan 2010: 404; Tsui 2009; Zelizer 2009: 6). 

 

Den indledende introduktion til mediemarkedet har demonstreret, at BM's kommunikation 

ikke udvikler sig i et tomrum. Som praksis har journalistikken og dens strategier en historisk 

opkomst og relaterer sig til sin kontekst og forskellige etablerede diskurser (Foucault 2000: 

209; Hallin 2008). Digital teknologi iagttages som en katalysator for forandring, der spiller en 

væsentlig rolle i diskussionen om mediernes udvikling og ledelse (Deuze 2011: 3-4, 43; 

Fenton 2010: 4; Kabel 2008: 54-55; Rantanen 2009: 114): 

...technology is at the heart of a reorientation of power and knowledge, where incumbents 

2009: 55) 

 

Digitale kommunikationsteknologiers intervention i journalistikken er valgt som overordnet 

ramme, netop fordi problematikken er aktuel og relevant set fra både et forsknings- og 

ledelsesmæssigt synspunkt. 

Karakteristikken af samspillet mellem journalistik og digital teknologi afhænger imidlertid af 

forskerens perspektiv16, som oftest tager udgangspunkt i en normativ forestilling om 

teknologiens rolle og sammenligner journalisters nuværende situation med enten en svunden 

'golden age': Den dystopiske version med vægt på teknologiens udfordring for 

journalistikken; eller løftet om en lysere og mere demokratisk fremtid i medierne: Den 

utopiske udgave, der ser teknologien som en genfødsel af journalistikken (Curran 2010: 464-

467; Tsui 2009: 53-55). 

 

Hvorvidt digitale medieteknologier repræsenterer en revolution (diskontinuitets-perspektiv) 

eller en evolution med gradvise ændringer (kontinuitets-perspektiv) er der ligeledes udbredt 

uenighed om17 (Boczkowski et al. 2008: 14; Scolari 2009). Afhængig af historien bydes 

                                                 
16 Hartley (2011) foretager en omfattende gennemgang af studier i journalistik og digital teknologi.   
17 Der er ingen konsensus om, hvordan medieteknologier skal klassificeres. Flere forskere er dog enige om, at 

distinktionen mellem 'nye' og 'gamle' medier er forsimplet (Boczkowski et al. 2008: 6). 
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digitale teknologier i journalistikken velkommen med enten entusiasme eller frygt, som 

skurken eller helten. 

 

Specialet iværksætter en kritisk analyse af normative artikulationer af 'offentlighed', 

'brugeren', 'læseren', 'kunden' ved at afvise ideen om, at en sådan undersøgelse skal tage 

udgangspunkt i forudsatte opfattelser og definitioner af f.eks. 'kvalitetsjournalistik' eller 

journalistikkens 'demokratiske rolle' (Nolan 2006: 227). Denne tilgang er nemlig kun i stand 

til at afvise eller bekræfte den ene eller den anden antagelse og udelukker nye erkendelser om 

den journalistiske praksis. Analysestrategien uddyber dette nærmere. 

 

2.3.4 Medier som forretning 
Journalistik udgør et komplekst genstandsfelt (Cottle 2003: 13), og groft skitseret tilbyder 

forskningen tre indgange til studiet (Horst, Kjær & Langer 2009: 13-14): 

 repræsentation  historier, vinkler 

 produktion  arbejdsprocesser bag journalistiske produkter 

 organisering  de organisatoriske og institutionelle strukturer og processer, der danner 

baggrund for repræsentation og produktion 

 

Organiserings-perspektivet er det mindst udforskede af de tre (Horst et al. 2009: 15), og det er 

omdrejningspunkt for specialet. Foucaults betoning af magtrelationer har imidlertid 

konsekvenser for forståelsen af en organisation18. Nok er mit empiriske udgangspunkt BM's 

strategiske kommunikation, som udspringer fra et overordnet, institutionelt niveau. Men 

analysen ser på, hvordan kommunikationen skaber et særligt handlerum, der former mødet 

mellem organisationen og brugerne.  

Organisationen BM er ikke i sig selv centrum for analysen, men forstås som en samling af 

forskellige magtteknologier (Lessenich 2011: 305; Lemke 2007a: 49-50).  

 

En spirende forskning i mediernes relation til omverdenen i deres egenskab af medieindustri 

og forretning kendetegner de senere år. Det hænger sammen med en bred enighed om, at:  

 

                                                 
18 Et af kendetegnene ved en governmentality-analyse er dens fokus på styringens teknologier (Dean 2006:12; 

Gudmand-Høyer, Raffnsøe & Thaning 2008: 315). Dette vil blive forklaret yderligere på de følgende sider. 
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endegyldigt vil forandre det danske pressesyst - 

 

 

Selv om den danske journalistikforskning endnu ikke for alvor har beskæftiget sig med 

digitale og sociale medier og onlinejournalistik (Kabel 2008: 43; Hartley 2011: 19), ses en 

øget interesse for, hvordan medieindustrier forandrer sig gennem brugen af teknologier, og 

hvordan disse er blevet en arena for politiske kampe og 'corporate strategising' blandt 

medieorganisationer (Cottle 2003: 20).  

 

Journalistikkens brug af digitale teknologier til at opnå etablerede mål, strategier og relationer 

er med til at omstrukturere de kommunikative dynamikker i organisationerne og deres 

relationer til omverdenen (Morsing & Chouliaraki 2010: 2). Selv om flere studier i 

journalistikforskningen har beskæftiget sig med journalisters publikumsforestillinger (Willig 

2010), er undersøgelser af de diskursive strategier inden- eller udenfor organisationerne 

sjældne (Riley et al. 2010: 404). Ingen netjournalistiske studier har hidtil beskæftiget sig med 

konstruktion af læsere (Hartley 2011: 105).  

Et nyere dansk casestudie af mediehusenes policydokumenter peger med en Bourdieu-

analyseramme på, at der i segmentpressen sker en forskydning i læserkonstruktionen fra 

borger til forbruger (Willig 2010). Med dette speciale ønsker jeg at foretage en lignende 

undersøgelse af BM's konkrete strategiske kommunikation inden for et diskurs- og 

governmentality-analytisk perspektiv.   

 

Medieorganisationernes opgave i at gentænke journalistikkens producent-konsument-forhold 

omtales som den største udfordring, der møder professionen i den digitale tidsalder (Deuze 

opportunity to communicate across boundaries of time and place, and between journalists and 

journalistikken (Hujanen et al. 2004: 384). 

Relationen mellem medier og deres publikum anskues som central for udviklingen af 

journalistikken. Specialet bidrager med at belyse denne gråzone ved at fokusere på, hvordan 
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BM's strategiske kommunikation former et handlerum for en særlig type interaktion og 

relation mellem medieorganisationen og brugerne. Denne tilgang afføder nogle interessante 

og kritiske perspektiver på den aktuelle medieudvikling. 
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2.4 Valg af caseorganisation  
Overfor mit valg af caseorganisation vil nogen måske indvende, at de traditionelle mediehuse 

i Danmark gennem den seneste årrække har fået en lang række nye konkurrenter: Hvorfor 

ikke studere disse nyopkomne onlineudgivelser, der (måske) repræsenterer nye måder at drive 

journalistik på? Der er flere årsager til, at jeg finder det interessant at bruge en 'traditionel' 

medievirksomhed som case for specialet.  

 

BM blev stiftet i 1749 og kalder sig Danmarks største dagbladskoncern. Virksomheden kan  

dansk presse er ejet af en udenlandsk kapitalfond, britiske Mecom Group plc..19 Koncernen 

bliver derfor opfattet som en udgivervirksomhed under ekstra kommercielt pres (Hjarvard 

2007: 46) og var blandt de første medievirksomheder, der indførte journalistiske koncepter og 

læserprofiler (Willig 2010: 103).  

BM har omkring 3000 medarbejdere med ansvar for mere end 200 titler, herunder over 60 

avisudgivelser (landsdækkende dagblade og ugentlige magasin- og avisudgivelser, 

tabloidavis, en gratisavis, daglige og ugentlige regional- og lokaludgivelser) og endnu flere 

online portaler, lokal radio  og der er flere på vej20. Se oversigt over BM's ejerskaber bilag 1. 

 

Undersøgelser af danske mediers 'fødekæde' viser, at trods internettets efterhånden 

dominerende position i mediebilledet kommer størstedelen af de nye mediers nyhedshistorier 

fra de traditionelle mediehuse (Lund & Willig 2009: 10; Marjoribanks 2003: 63).  

 

For at bevare sin selviagttagede position som det førende danske mediehus gennemfører BM 

en række strategiske tiltag og ser det som et mål i sig selv at være den mest dynamiske 

medievirksomhed i Danmark. Et middel er koncernens Forandrings Charter fra 2008, se bilag 

2

Organisationens selvforståelse hviler på kerneværdierne 'ambition', 'transformation' og 

'innovation' (BM 2009: 10). Ifølge Lisbeth Knudsen skal BM udnytte alle digitale muligheder 

på markedet, og ledelsens kommunikation knytter sig til en diskurs om teknologiens løfter og 

                                                 
19 Specialet beskæftiger sig udelukkende med den strategiske kommunikation for selskabets danske aktiviteter i 

BM, hvor Lisbeth Knudsen er koncernchef og ansvarshavende chefredaktør.  
20 I november 2011 går eks. en ny, landsdækkende og licensfinansieret radiokanal, Radio 24syv i luften. 
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potentiale til fornyelse af medieindustrien, som koncernen selv kalder en revolution (Mecom 

2009). 

BM's offensive udmeldinger om sin egen teknologiske udvikling og fremtidige 

forretningsmodel udgør et interessant grundlag for at undersøge, hvordan en traditionel 

medieorganisation forholder sig til det aktuelle mediemarked og omfavner digitale værktøjer.  

BM's historiske baggrund giver mulighed for et studie af de transformationer, som digitale 

teknologier og mediemarkedets forandringer igangsætter i den specifikke organisation, og 

hvordan disse brud kan forstås gennem strategiske tiltag. Det betyder, at jeg i min analyse kan 

iagttage, hvordan etablerede forestillinger om journalistik og organisationens forhold til sine 

læsere nu suppleres og udfordres af konkurrerende diskurser og måder at gøre tingene på. 

 

Der viser sig modsætninger i koncernens identitet, der skal favne både stolte traditioner og en 

fortælling mellem sine historiske rødder som landets første avis (privilegeret af kongen!)  og 

de senere års forandringsprocesser. Dualiteten signaleres klart i kampagnesloganet fra 2011: 

 

Et sådant billede af et diskursivt felt i ombrydning ville ikke være muligt uden de historiske 

referencepunkter, som BM's kommunikation indeholder. 

 

Variationen af mediekanaler i koncernens portefølje giver mulighed for en bred empirisk 

indgang til organisationens strategiske kommunikation21. Dette casestudie kan forhåbentlig 

bidrage til en mere generel diagnostik af journalistikkens nuværende situation og 

magtrelationerne heri og sigter på at give indsigter, der er relevante for andre 

medievirksomheder og det journalistiske forskningsfelt (Marjoribanks 2003: 63). 

 

Næste del præsenterer min analysestrategi og begrebsrammen for specialets iagttagelser, og 

det bliver tydeligt, hvordan jeg retter et særligt blik på den valgte caseorganisation for at 

besvare problemformuleringen. 

                                                 
21 Min konstruktion af empiri præsenteres i næste kapitel. 
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3 Analysestrategi og begrebsramme 
 

Analysestrategien gør rede for de analytiske greb, jeg aktiverer for at besvare 

problemformuleringen. Den sætter rammerne for, hvordan jeg kan formulere min undren, og 

hvilke svar specialet kan lede til. Det følgende gør derfor klart, hvilke valg og fravalg den 

aktuelle fremgangsmåde resulterer i. 

Indledningsvis danner en præsentation af relevante begreber fra Foucaults magtanalyse og 

governmentality-perspektiv grundlaget for, hvordan jeg kan forstå samspillet mellem 

medievirksomheder, journalistik, digitale teknologier og brugerinvolvering. Et afsnit om 

specialets analysedesign og konstruktion af empiri forklarer, hvordan analysen sætter de 

analytiske begreber i spil. Kapitlet afrundes med overvejelser om, hvad analysestrategien 

betyder for, hvilke konklusioner jeg kan drage. 

 

3.1 Hvorfor analysestrategi? 
Specialet indtager et epistemologisk snarere end ontologisk ståsted, set fra et 

videnskabsteoretisk perspektiv. Denne tilgang indebærer, at forskerens brug af bestemte 

teorier og analyseredskaber former det blik, som genstandsfeltet og det empiriske materiale 

bliver udsat for. Et andet teorivalg og analysestrategi ville forskyde problematikken, så 

empirien kunne dukke op som en anden iagttagelse (Andersen 1999: 14). 

Med et socialkonstruktivistisk afsæt fraskriver jeg mig muligheden for at komme med 

endegyldige videnskabelige svar. Specialet er også en konstruktion af viden og 

konklusionerne er ligesom min undersøgelsesgenstand en del af en diskurs. Det fordrer, at 

forskeren skærper blikket og nøje redegør for, hvordan strategien former den videnskabelige 

viden, specialet producerer (Dean 2006: 42). 

 

3.2 At analysere magt med Foucault 
En vigtig erkendelse i Michel Foucaults forståelse af magt er, at begrebsapparatet ikke udgør 

en magtteori, men nærmere en magtanalytik. Det betyder, at magten studeres i en given 

sammenhæng, ikke i sig selv som en given størrelse (Gudmand-Høyer, Raffnsøe & Thaning 

2008: 51; Foucault 2000: 219; Foucault  2007: 66). 

Magtanalytikken udstyrer specialet med et blik for magtrelationer, fordi magten altså ikke 
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kan separeres fra de sammenhænge, den udøves i. Den er ikke en essens knyttet til en person, 

f.eks. BM's topchef Lisbeth Knudsen, men er specifik i forhold til de forhold og de 

institutioner, strukturer, interaktioner og praksisser, relationerne opretholder (Foucault 2007; 

Gudmand-Høyer et al. 2008: 328-329; Nolan 2006: 231). 

 

I Foucaults perspektiv er sandhedsproduktion22 og magtudøvelse gensidigt betingede (Dean 

2006: 11). Magt og viden er forbundet i et tæt forhold, men de to størrelser kan ikke reduceres 

til hinanden (Gudmand-Høyer et al. 2008: 328-329). Formålet med at analysere magt og viden 

er ikke at finde svar på, hvad 'sandhed' er, men at identificere og afdække selvfølgeligheder 

ved at spørge til kategorierne frem for at spørge fra dem (Andersen 1999: 10). Derfor er 

specialets ærinde ikke at opstille dikotomier mellem, hvad der er rigtig eller forkert 

journalistik, legitimt eller misbrug, videnskabeligt eller ideologisk. 

 

Specialet tager på denne måde afsæt i et anden ordens blik, som betyder, at forskeren iagttager 

andres iagttagelser (Andersen 1999: 113)23. Her ser jeg på, hvordan BM beskriver sig selv og 

sin omverden, og jeg afviser altså at konstatere, om journalistikken er i krise, eller i så fald 

hvad 

det er nødvendigt at udvikle en ny forretningsmodel, der inddrager brugerne på nye måder. 

Ved at se på, hvordan magten udfolder sig, fokuserer analysen på forbindelserne mellem 

magtmekanismer og vidensformer i BM's praksis (Foucault 2002: 209). Foucaults perspektiv 

efterlader ikke rum til et privilegeret og idealiseret sted 'udenfor' magten, hvor subjekterne er 

fuldstændig befriet fra styring24. Spørgsmålet, der kan besvares forskelligt, er i stedet, 

hvordan de bliver styret (Foucault 2000: 216-217). 

Med denne tilgang skal jeg finde magten i praksis, og derfor bliver sociale teknologier 

centrum for analysen (Foucault 2000: 219; Gudmand-Høyer et al. 2008: 54). Som de følgende 

sider uddyber, stiller analysen netop skarpt på bestemte måder at gøre tingene på og her ses 

BM's strategiske kommunikation som et afgrænset program, der former sine egne 

magtrelationer. 

I det følgende afsnit introduceres governmentality-tilgangen, som omfatter den type af 

                                                 
22 Foucaults diskursanalyse fokuserer på sandhedsproduktion og med sin magtanalyse ville han undersøge, 

hvordan subjekter handler på baggrund af denne viden.  
23 Begrebet 

Nassehi 1997: 104).  
24  
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magtstudier, analysen er inspireret af. Med en introduktion til begrebet biopolitik bliver det 

tydeligt, hvordan journalistik forstås som en teknologi, der kobler viden og magt. Desuden 

uddyber jeg, hvordan analysen konkret går til værks. 

 

3.3 Governmentality 
'Governmentality' er betegnelsen på en særlig type magtstudier, hvor magt virker 'på afstand' 

gennem decentraliserede relationer og leder frie individer med henblik på at forme deres 

adfærd gennem selvteknologier. Det er studiet af styring gennem selvstyring (Dahlager 2001: 

91; Dean 2006: 11). 

I sit alsidige og omfangsrige forfatterskab udviklede Foucault en fortælling25 om, hvordan 

governmentality kan ses som den overgribende rationalitetsform og største magtudøvelse i 

vores samfund (Gudmand-Høyer et al. 2008: 287). Han beskrev den som en 

ledelsesrationalitet, der er produktiv snarere end repressiv, fordi den er betinget af den 

styredes frihed. Autonomi er ikke magtens modsætning, tværtimod er frihed en forudsætning 

for magtens virke (Foucault 2000: 221; Nolan 2009: 666). 

Foucault beskriver, hvordan statens governmentalisering består i en ledelse af befolkningen, 

der bevæger sig fra en suveræn, repressiv magtudøvelse til en magtform, der på taktisk vis 

søger at forme, stimulere, fremelske og lægge til rette ved at strukturere andres mulige 

handlerum (Dean 2006: 14; Foucault 2000: 221). Magtens territorium er blevet re-

konfigureret, hvilket ekspanderer antallet af styringsteknologier og resulterer i en 

allestedsnærværende magt med befolkningen som sit mål (Dean 2006: 55; Gudmand-Høyer et 

al. 2008: 286-287; Nolan 2006: 232; Rose 2001). 

 

Teknologi-perspektivet medfører, at staten, organisationer og institutioner kommer til syne 

som en effekt af social handlen. F.eks. er BM's bestræbelse på at levere digitale nyheder 24 

timer i døgnet en teknologi, der muliggør en kontinuerlig relation mellem BM og brugerne og 

derfor ændrede handlemuligheder. 

En governmentality-analyse spørger til, hvordan det moderne menneske formes som subjekt 

                                                 
25 Governmentalitetens historie er en udviklingsfortælling om, hvordan liberalismen som modsvar til direkte 

statsintervention har raffineret sine styringsmekanismer og søger at opnå størst mulig effekt ved mindst mulig 
anstrengelse. Det drejer sig om at få frie individer til at handle på ens handlinger (Foucault 1978: 352-353).  
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gennem viden, styring og selvstyring (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 22-23)26. 

Denne magtforståelse gør det muligt at iagttage journalistik som en produktiv teknologi, der 

skaber rum for bestemte vidensformer og individualiserer os som forbrugere, avislæsere eller 

borgere med diverse præferencer, behov og interesser ved at tiltale sine brugere på en bestemt 

måde (Cottle 2003: 13; Eide & Knight 1999; Horst et al. 2009; Nolan 2006). BM's digitale 

praksis åbner op for nye måder at registrere og repræsentere brugerne for at fremme bestemte 

typer deltagelse. Specialet undersøger, hvordan BM gør brugerne til objekter og forsøger at 

lede dem til at handle på en bestemt måde som subjekter på baggrund af en selvteknologi. 

3.3.1 Medier former netværk af identifikationer 
Kommunikationsteknologier har siden det 19. århundrede faciliteret udviklingen af et liberalt 

politisk og økonomisk rum og fremmet samfundets kompetence til at lede sig selv (Barry 

1996: 127-128). 

Ibid.: 138),27 fordi de 

udgør et virtuelt fællesskab, hvor alle har mulighed for frit at deltage og herigennem blive 

objekt for styring. Moderne 

translate the goals of political, social and economic authorities into the choices and 

commitments of individuals, locating them into actual or virtual networks of identification 

through which they may be governed (Rose 1996: 58). 

 

En præmis for analysen er således, at BM's aktiviteter skaber subjektformationer og påvirkes 

af et større felt af socio-politiske relationer (Nolan 2006: 228). Den offentlige sfære, 

journalistikken opererer i, kan i sig selv anskues som governmentality (Eide et al. 1999: 542), 

fordi den skaber et netværk af mulige identifikationer. Analysen af vidensformer og 

subjektdannelse i BM's strategiske kommunikation benytter sig bl.a. af biopolitiske 

analyseredskaber for at begribe, hvordan disse rolletilbud folder sig ud inden for BM's digitale 

univers. Her en kort introduktion til det biopolitiske perspektiv. 

 

                                                 
26 En diskurs forstås her som antallet af faktisk fremsatte udsagn inden for et givent område. Objekter og 

subjekter træder frem i en diskursformation, der ses som et regelstyret felt (Mik-Meyer et al. 2007: 23-25). 
27 Rose beskriver nutidens governmentale form som en måde at styre på gennem frihedsudøvelse (Jensen 2005: 

283).  
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3.3.2 Livsstil og personlige interesser 
Biopolitik er betegnelsen for en liberal og governmental magt, der orienterer sig mod livsstil 

og livsformer og på subtile måder intervenerer i menneskers hverdag ved at anskue dem som 

ansvarstagende subjekter (Foucault 2001: 12; Rose 2001: 39, 40-41). Dens formål er at 

optimere befolkningens liv, en opgave, der skal forstås i sammenhæng med liberalismens 

fokus på ledelse af interesser28 (Jensen 2005: 269-270). 

 

Biopolitik kan forstås som en form for selvstyring, der konstruerer aktive og frie personer som 

ansvarlige for at lede sin egen livsstil, helbred, arbejdsliv, livskvalitet, osv.: 

-figured...over-all 'well-being'  beauty, success, happiness, 

sexuality and much more. It was this enlarged will to health that was amplified and 

instrumentalised by the adoption of new strategies of advertising and marketing in the rapidly 

(Rose 2001: 39). 

Den offentlige sfære muliggør selvledelse gennem vejledning, instruktioner, henvisninger, 

eksperter osv. (Rose et al. 1992: 181). Samfundets medier beskrives i dette perspektiv som 

teknologier, der integrerer individer i et moralsk og forbrugsbaseret samlingssted for 

identifikationer gennem de processer, hvor subjekterne lader til at handle ud fra deres mest 

personlige valg. Medierne skaber gensidige forbindelser mellem autoriteter og subjekter og 
29, som Rose 

the experts of subjectivity -58). 

 

Flere studier af de senere års journalistik peger på en større andel af vidensformidling og 

rådgivning i medierne, eks. sundhed, forebyggelse og velvære. Især netmedierne udvider 

denne service og ekspertviden (Mik-Meyer 2009: 109). Det er en genre, jeg behandler 

nærmere i analysen, fordi det også er centralt for BM's strategi at komme tættere på brugerne 

og sætte deres personlige præferencer, problemer og dagligdagsbehov i centrum for 

koncernens aktiviteter30. Det biopolitiske perspektiv anskueliggør, hvordan medierne på 

baggrund af særlig ekspertise og know-how om at optimere sig selv og sit liv kan forme 

                                                 
28 Det kræver måling og kontrol at bestemme og påvirke menneskers interesser (Jensen 2005: 269-270). Mere 

om, hvordan BM på teknisk vis 'får øje på', måler og registrerer for at afdække brugernes behov og interesser, 
i analysen.  

29 Foucault betegner pastoral ledelse som den individualiserende magt', og her er tale om en teknik, der retter 
sig mod individets indre, dets tanker, forestillinger og hemmeligheder (Mik-Meyer et al. 2007: 18). 

30 BM har f.eks. for nylig købt sundhedsportalen netdoktor.dk, herunder også de to sites altomboern.dk og 
rygestopsitet kvit.dk (BM 04.02.2011). 
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brugerens selvstyring. 

De følgende sider beskriver, hvordan Deans analysedesign anvendes.  

 

3.4 Analysedesign 
Deans praksisregimeanalyse bruges med henblik på at studere, hvordan BM's strategiske 

kommunikation skaber et særligt handlerum (Dean 2006: 54-55; Dahlager 2001: 92). 

Analysen omtales som studiet af de organiserede praksisser, vi styres igennem, og som vi 

styrer os selv igennem: 

 

Analysen spørger til, hvordan styring praktisk fungerer, og hvordan den skaber forskellige 

typer aktører med bestemte kapaciteter og handlingsmuligheder (Ibid.: 70). 

 

Et praksisregime har en materiel og institutionel forankring. Det er dog aldrig identisk med en 

bestemt institution eller system (Ibid.: 59-60), men stadig orienteret mod bestemte mål og 

hensigter (Ibid.: 60, 71). Specialet undersøger, hvordan deltagelsesregimet folder sig ud inden 

for BM's konkrete praksis  hvordan mediehuset involverer brugerne. 

 

Deltagelse og interaktion er udråbt som de væsentligste nedslagspunkter i undersøgelsen af 

digitale medier (Hartley 2009: 30), og det 'nye' i 'nye medier' iagttages præcis som 

transformationen fra et statisk publikum til brugere, der indgår i en interaktiv samtale (Fenton 

2010: 9; Hujanen et al. 2004: 388; Rantanen 2009: 117; Kontrabande et al. 2010: 27). 

 

Der er imidlertid flere typer af deltagelse og interaktion på spil i BM's kommunikation. 

Jenkins foreslår en skelnen mellem deltagelse og interaktion via digitale teknologier, fordi der 

i begrebet deltagelse ligger mere åbenhed og valgfrihed for brugeren end i den mere formede 

og kontrollerede interaktion (Jenkins 2006: 133). Ved at skelne mellem styring og handling 

afspejler analysen, at kommunikationen rummer forskellige former for magtteknologier og 

involvering. 
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Fire dimensioner31 bliver retningsgivende for analysen, og de behandles i denne rækkefølge: 

 

Synlighedsfelter : Hvordan kommer styringens objekter til syne? Bestemte måder at se på og 

erkende på (objektformation). 

Analysen beskæftiger sig med, hvordan BM's brugere dukker op i mediehusets synsfelt. 

Digitale teknologier udstyrer medieorganisationen med en synlighed og viden, der udvider 

BM's muligheder for at styre sin interaktion og relation med publikum. 

 

Tekniske aspekter : Hvilke specifikke praksisser, teknikker og teknologier anvendes til at 

handle og intervenere? Bestemte mekanismer og taktikker understøtter autoritet og muliggør 

styring (styringsteknologier). 

Analysen forholder sig til, hvilke typer for interaktion der bliver fremmet (eller begrænset), 

når mediehuset møder sine brugere online. 

 

Vidensformer : Hvilke sandheder er gældende, hvilke problematiseringer er der tale om? 

Bestemte måder at tænke og spørge på, der opfattes som naturlige (styringsrationaler). 

Analysen stiller spørgsmål til, hvordan bestemt viden, ekspertise og rationaler understøtter 

BM's involvering (eller ekskludering) af brugerne. 

 

Subjektdannelse: Hvilke aktører og positioner dukker op i feltet? Bestemte måder skabe 

subjekter, selv'er eller aktører på (identifikationer). 

Analysen viser, hvordan forskellige subjektpositioner og henvendelsesformer lægger op til 

varierende typer af deltagelse. 

 

De fire dimensioner underbygger hinanden, og analysen fokuserer på, hvordan BM's websites 

og digitale værktøjer praktisk skaber nye styringsobjekter og -teknologier, der er med til at 

fremme nye rationaler og identifikationer i mediehusets aktiviteter. På denne måde 

konstrueres et samlet billede af det handlerum for involvering, BM's strategiske 

kommunikation former, og hvilke relationer der opstår heri. 

Figur 1 nedenfor illustrerer analysens design. 

 
                                                 
31 De fire dimensioner udgør ifølge Dean et praksisregime og forudsætter hver især hinanden  uden at kunne 

reduceres til hinanden (Dean 2006: 61).  
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F igur 1: Analysedesign 

 

Styringen kan betragtes som relationel og vekslende, fordi den styrende og den styrede indgår 

i et gensidigt magtforhold (Dahlager 2001: 91-92). Teknologierne former både subjekternes 

handlerum og mulighederne for organisationens selviagttagelse (Ibid.: 94). Det betyder, at de 

identifikationer, som BM artikulerer, relationelt er med til at konstruere organisationens eget 

selvbillede og det handlerum, mediehuset skal navigere indenfor. 

 

De forskellige roller, BM konstruerer, skal forstås som identifikationer og ikke en egentlig 

identitet, idet aktørerne i et governmentality-perspektiv ikke tvinges eller fastlåses til at 

indtage en bestemt position (Ibid.: 96). Subjektformer er 'tilbudte roller', aktørerne kan tage på 

sig, og hvis de virker succesfuldt, kommer subjekterne til at opfatte sig selv gennem disse og 

tilknyttede kapaciteter (eks. rationel beslutningstager), kvaliteter (eks. at have ansvar for sit 

eget liv) eller status (eks. aktiv deltager). 
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3.5 Konstruktion af empiri 
Min analyse er baseret på et arkiv over BM's strategiske kommunikation, der strækker sig 

policybeskrivelser og præsentationer om koncernen og artikler, hvor ledelsen eller redaktører 

udtaler sig om organisationens udviklingsprojekter, nye tiltag og samarbejder. Både 

koncernens egne nyheder og beretninger om den forretningsmæssige udvikling og strategiske 

udmeldinger, der er rettet mod omverdenen gennem pressen, bidrager frugtbart til analysen af, 

hvordan medieorganisationen kommunikerer om sig selv. 

 

Alt tekstmateriale i arkivet er indhentet på internettet og i artikeldatabaser og er således 

offentligt tilgængelig kommunikation. Jeg har med andre ord ikke selv produceret empirien. 

Det betyder, at jeg på den ene side ikke skal stå til regnskab for mulige inter-subjektive 

faldgrupper i forhold til at have tilvejebragt empirien i direkte kontakt med respondenter eller 

interviewpersoner. På den anden side afskriver jeg mig med denne indsamlingsmetode fra at 

kunne afklare centrale spørgsmål og selv fremskaffe svar, der kan føre analysen et spadestik 

dybere. 

Jeg iagttager således BM's kommunikation gennem selvrapporteret data fra organisationen. 

Dette materiale er præskriptivt af natur og fungerer dermed som et instruerende 

ledelsesværktøj for mediehuset. Analysen ser på de strategiske tiltag som styringsprogrammer, 

der fortæller, hvordan organisationen bør handle, og hvilken form for viden, koncernen lægger 

til grund for sin praksis. Disse udsagn ansporer mediehuset til at forme relationen til brugerne 

på en bestemt måde. 

 

At datagrundlaget ikke udelukkende er selvreferentielt, kan anses som en ulempe, fordi de 

strategiske udsagn ikke er direkte målrettet organisationen selv, som f.eks. ville være tilfældet 

for interne arbejdspapirer, strategier og medarbejderinstrukser. 

I behandlingen af empirien er jeg blevet opmærksom på, at materialet kan have en 'slagside', 

fordi teksterne samlet set har et stort fokus på Berlingske, som er koncernens højest 

profilerede medie. Spørgsmålet er eksempelvis, i hvilket omfang strategierne 'Tættere på 

læseren' og 'Kunden i centrum' er udtryk for en generel praksis i hele organisationen. Jeg 

inddrager derfor strategiske udsagn fra et bredt udsnit af publikationer og lægger vægt på 
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dokumenter som årsskrifter, koncernnyheder og Forandrings Charteret, der tegner et billede af 

hele koncernen. 

 

Empirien giver et differentieret og nuanceret indtryk af organisationens strategiske 

kommunikation. De forskellige dokumenter, artikler og tekster fra websites udgør et 

heterogent empirisk grundlag og på baggrund af arkivet konstrueres et billede af de common 

sense opfattelser af journalistikken, dens strategiske udfordringer og mål, som specialet 

beskæftiger sig med. 

Det empiriske materiale gør det muligt at fremanalysere de aktører og relationer, BM 

konstruerer. Styrkerne ved tekstanalysen er, at den åbner op for en undersøgelse af BM's 

selvbeskrivelse, hvor jeg kan identificere en række spændinger mellem de strategiske udsagn 

og iagttage de varierende konstruktioner af brugerne, kommunikationen medfører. 

 

3.6 Hvilke grænser sætter analysestrategien? 
Strategisk kommunikation er kendetegnet ved at beskrive noget potentielt, og 

omdrejningspunktet er de visioner, BM har for sin egen eksistens og anvisninger til, hvordan 

organisationen kan opnå det ønskede selvbillede. De styringsprogrammer, analysen 

beskæftiger sig med, reflekterer altså en ideel praksis og formulerer en forestilling af 

organisationens ønskelige relation til brugerne. 

 

Analysen bliver således på programniveauet, da jeg hverken undersøger, hvordan den faktiske 

interaktion udspiller sig i BM's onlineunivers eller ser på journalisternes konkrete 

tilrettelæggelse af indhold. Således retter jeg heller ikke opmærksomhed mod læsernes 

reception af de journalistiske produkter eller selve det journalistiske indhold. 

Denne empiriske konstruktion betyder, at jeg ikke kan sige noget om, hvordan brugerne i 

praksis kommunikerer og handler  om de tager de tilbudte subjektpositioner til sig. Med 

andre ord handler specialet ikke om, hvad brugerne faktisk gør, når de besøger BM's 

onlinesites32. 

                                                 
32 Her er ikke tale om et fikseret magtforhold, men analytikken giver plads til 'agency' og modmagt. Noget, som 

empirikonstruktionen ikke giver blik for. Styring og modmagt forudsætter hinanden, og magtrelationerne er 
med Foucault i bevægelse, da frihed altid vil indgå i en eller anden form (Foucault 1978: 353, 357; Foucault 
2000: 221, 225). Brugerne (de subjektiverede) former  i alt fald i en analytisk optik  også relationen og 
virker tilbage på BM (Dahlager 2001: 93; Nolan 2006: 233). 
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Enkelte steder inddrager jeg eksempler på BM's praksis for at anskueliggøre analysens pointer 

for læseren  f.eks. inkluderer jeg nogle af koncernens konkrete samarbejdspartnere eller 

henviser til den tekniske udformning af nogle af BM's online-sites  tiltag og teknikker, der 

understøtter den strategiske kommunikation. Overordnet set afholder jeg mig dog fra at 

analysere effekterne og kvaliteten af den kommunikation, der er centrum for analysen. 

 

Analysen tager ikke højde for det forbehold, at selvom mediehuset 'åbner op' for deltagelse og 

vil involvere sit publikum, betyder det ikke, at brugerne reagerer herefter (Hujanen et al. 

2004: 388). Empirien tillader på denne måde ingen indsigt i brugernes selvstyring. Specialet 

er blindt for, hvordan både brugerne og journalistiske medarbejdere potentielt udviser kritik 

eller tilbageholdenhed over for den diskurs og den viden, BM kommunikerer. Det komplette 

netværk af relationer kan først etableres, når modtagernes reflekterede genstridighed, 

umedgørlighed eller modvilje mod at underordne sig inkluderes (Foucault 2007: 47; Foucault 

2000: 225-226). 

 

3.7 Opsamling på analysestrategi 
Foucaults relationelle magtanalytik tillader mig at undersøge det handlerum, som BM's 

kommunikation former. Ved at medtage både de materielle og tekniske foranordninger, som 

mediehuset anvender for at involvere brugerne, og de vidensformer, der understøtter de 

strategiske tiltag, kan analysen iagttage, hvordan kommunikationen skaber vekslende 

identifikationer (objekter og subjekter) og dermed forskellige magtrelationer mellem 

organisationen og brugerne. Analysestrategien muliggør en undersøgelse af, hvilke former for 

styringspraksisser, der er på spil i kommunikationen, og hvordan de tildeler både mediehuset 

og brugerne særlige handlemuligheder.   

I første del af analysen opridser jeg de centrale strategiske tiltag, som de senere år har været 

retningsgivende for medieorganisationen og dens relation til brugerne. Her identificeres og 

uddybes de væsentlige pejlemærker og identitetsproblematikker i organisationens 

forandringsproces, som bliver udgangspunkt for den videre analyse af synlighed, tekniske 

aspekter, vidensformer og subjektdannelse. 
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4 Analyse 
 

4.1 Berlingske Medias strategiske kommunikation  
Omdrejningspunktet for den følgende gennemgang af BM's kommunikation er fokusområder, 

som koncernen anser som centrale i sin forandringsproces hen imod en bæredygtig 

forretningsmodel, herunder de strategiske tiltag for at komme brugerne i møde. Særligt 

fremhæver jeg elementer fra læseranalyseprojektet 'Tættere på læserne' (2003), satsningen på 

digitale platforme 'web først' (2007), koncernens 'Forandrings Charter' (2008), strategien 

'Kunden i centrum' (2009) og 'Det ny Berlingske' (2011).  

 

De følgende sider udpeger centrale modsætninger i koncernens selvbeskrivelse. Med dette 

afsæt demonstrerer analysen herefter, hvordan brugen af digitale teknologier til at involvere 

brugerne former et handlerum med modsatrettede relationer mellem BM og brugerne. 

 

4.1.1 Pejlemærker for en ny brugerrelation 
Det såkaldte 'Forandrings Charter' fra 2008 udstikker retningen for alle koncernens aktiviteter 

frem mod 2012, se bilag 2

l, hvor brugerne er villige til at 

betale for BM's ydelser. Her er pejlemærkerne gengivet med ordlyden fra et oplæg af Lisbeth 

Knudsen33:  

 

 Relevans: En behagelig genvej til værdifulde oplysninger for forbrugerne, hvor mediet 

guider forbrugeren ved at sortere og udvælge information.  

 Nytte: Værktøj og redskaber, der servicerer brugerne i deres dagligdag.   

 Interesse: Artikler som brugerne vil dele med sit netværk af personer med samme 

interesse eller holdning som sig selv.  

 Kvalitetsjournalistik: Originalt produceret indhold, der gør en synlig forskel 

journalistisk ved at sætte en dagsorden og indgyde respekt og troværdighed.  

 

                                                 
33 Knudsen 18.01.2011 
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Samlet set sigter de fire indsatsområder mod at øge værdien af relationen mellem BM og 

publikum. g med kunderne og finde ud af, hvad der har 
34 BM vil opbygge viden om brugerne, der 

fremmer en loyal brugerrelation og genererer flere klik fra målgrupperne, der overfor 

annoncører beskrives som 2,5 millioner kommercielt attraktive og 'købedygtige' danskere35. 

Det er netop denne bestræbelse, der fordrer brugerinvolvering og -deltagelse. 

 

De fire pejlemærker afspejler en spænding mellem klassiske journalistiske dyder og 

professionel autonomi på den ene side og en bestræbelse på at levere et produkt, der møder 

'kundens' behov og identificerer sig med dennes værdier, interesser og vaner  og tilmed 

inddrager brugerne som deltagere  på den anden side. Identitetsproblematikken udspringer af 

koncernens immanente dobbeltrolle, en forvirring over at være både en publicistisk og 

kommerciel virksomhed, der langt fra er ny. 

Koncernen søger at tilrettelægge en dialog med brugerne, der på taktisk vis oscillerer mellem 

de to poler: På den ene side journalistikkens professionelle normer formet af en publicistisk 

og professionsetisk diskurs, hvor journalisterne under hensyntagen til offentlighedens 

interesse og demokratiske principper udvælger det, der er væsentligt. På den anden side virker 

branchens forretningsdiskurs som drivkraft i forhold til at fremme et deltagelsesregime, hvor 

personlige relationer, forbrugsfællesskaber, brugerbaserede sites og service vokser frem i 

journalistikken. 

 

4.1.2 Tættere på den enkelte læser 
Koncernens første store spadestik i omlægningen væk fra omnibuskonceptet og hen imod 

segmentpresse er 'Tættere på læserne' i 2003, hvor Berlingske Tidende gennemfører et 

, der skaber basis for en ny skarpt prioriteret avis, som søger 
36 Avisen skal nu identificere37 sig med publikums værdier, 

vaner, livsstil og interesser38. Det forudsætter, at BM kortlægger læsernes liv og dagligdag39 

                                                 
34 Knudsen 18.01.2011 
35 Der findes ikke et bedre sted at sælge det gode liv end i 

Berlingske Media. Vi råder over nogle af de mest g Berlingske 
Media flytter varer BM oktober 2009: 44). 

36 (BM, Historie: 2000-2009) 
37 Identifikation er sat som vigtigste mål i TPL-strategien (BM 2005)  
38 Lumby 17.08.2006 
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og konstruerer specifikke læserprofiler, som journalister og annoncører kan navigere efter. 

'Tættere på læserne' signalerer et skift fra avisen som massemedie og oplysende organ over 

for borgerne til en kommunikation om læserrelationen som personaliseret og fortrolig. 

 

på lige vilkår... en avis er 40. BM placerer sig i rollen som et nyttigt41 og 
42. Den 

personaliserede tilgang til læserne og deres liv resulterer i en øget uddifferentiering af BM's 

aktiviteter43. BM's Forandrings Charter foreskriver
44 Denne 

publikumsfragmentering og spredning af BM's journalistiske og kommercielle aktiviteter 

uddybes i analysen af tekniske aspekter og vidensformer. 

 

Eksplosionen af websites skal ses i sammenhæng med den opprioritering af internettet, som 

omlægningen til 'web først' med fuld integration af avis og onlineaktiviteter i 2007 var udtryk 

for.45 Satsni

, se bilag 3. 

Kommunikationen konstruerer en journalistik og en medievirksomhed, der er til for brugerne 

og bliver produceret på deres præmisser. Den kontinuerlige dialog, BM vil skabe gennem 

digitale teknologier, styrker brugernes og markedets indflydelse på journalistikken, hvor BM's 

aktiviteter orienteres efter det, der falder i brugernes smag. Det skaber en øget spænding 

mellem journalistiske idealer og kravet om at efterkomme brugerens ønsker. Strategien 

'Kunden i centrum' efterlader ingen tvivl om BM's hensigt om, at den enkelte bruger og 

relationen til denne skal være omdrejningspunkt for koncernens virke: 

velkommen og personligt værdsat  BM 

2009: 18) 

                                                                                                                                                         
39 Lunde 09.02.2003 
40 Lunde 09.02.2003 
41 Nytte er det andet højt prioriterede journalistiske mål i TPL (BM 2005) 
42 Berlingske Business 18.02.2008 
43 Et eksempel er det varierede udbud af temaer og tillæg til BM's printudgivelser (BM 2011) 
44 Jf. dette punkt i BM's Forandrings Charter. De nye websites siden 2008 inkluderer bl.a. sporten.dk, 

rejseliv.dk, lidtmere.dk, dinepenge.dk, dinby.dk, spilop.dk, spotted.stiften.dk, fri.dk, dinby.dk, lokalguide.dk, 
navne.dk, ligesom alle koncernens lokalmedier over hele landet opretter hjemmesider. (BM 2008: 17; BM 
2009: 27, 48-49) 

45 Web først er også et af punkterne i BM's Forandrings Charter, se bilag 2. 
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lte bruger og er en invitation til at 

indgå i en personlig relation med mediehuset. Analysen undersøger, hvordan dette nye sociale 

bånd bliver etableret via digitale teknologier. 

 

4.1.3 Deltagelse og deling som risikabel succesfaktor 
For at sikre en økonomisk bæredygtig forretningsmodel skal BM gå i dialog med brugerne. 

Interaktion og inddragelse anses som den mirakelkur, der skal give merværdi og opbygge en 

loyal relation med brugerne.  

Inddragelse af og interaktion med læserne fylder en betydelig del af BM's Forandrings 

Charter, se bilag 2

stiller krav til at blive hørt og set og til at 

 

 

Størstedelen af BM's indhold på nettet er gratis. Den dominerende betalingsform er derfor 

brugernes klik og spredning gennem deling via netværk. BM skal facilitere fællesskab og 

netværk for at pleje bundlinjen: 46. Også i 

medieforskningen og i branchen er dannelsen af netværkseffekter gennem brugerne en 

anerkendt indtjeningsmodel (Green et al. 2009: 213; Kontrabande et al. 2010: 18, 28)47. 

 

Når interesse er et af de fire fremtrædende parametre i BM's forretningsmodel, er det udtryk 

for, at deling af indhold blandt brugerne iagttages som et større succeskriterium end antallet af 

klik alene. Deling via sociale medier og videresendelse af links er ifølge onlinechefen på 

 

lyst til at dele med deres venner eller gamle 

mor. Derfor er det mere relevant, hvad folk lægger på Facebook, Twitter eller sender som 

mail, end hvad der står på mest læste-listen. 48 

                                                 
46 Chefredaktør for B.T. Peter Brüchmann, citeret ved åbent debatarrangement i Dansk Journalistforbund 11. 

maj 2011. 
47 At der er økonomisk ræson i at indtage rollen som vært for menneskelig udveksling af information og 

interaktion afspejles af, at de sociale internetgiganter Facebook, Linkedin og Twitter anses som ikoner i den 
 

48 Bergløv & Elkjær 29.04.2011 



41 

I forbindelse med markedsføring af et partnerskab om et nyhedssite for unge mellem 15-35 år 

 historierne på Gonews.dk skal gerne være så 
49  

Ambitionen om at satse på publikums deling med deres sociale netværk fokuserer på 

journalistik som en oplevelse. Den installerer med sit horisontale netværksideal nogle særlige 

gavelogikker og værdisæt i BM's brugerinvolvering, der kan betegnes som 'rationaliseret 

intimitet'. Dette uddybes senere. 

 

BM kommunikerer, at interaktivitet og spredning gennem netværk i sig selv er et 

succeskriterium. Det skal være interessant og let at interagere og deltage50. Udmeldingerne 

tillægger det tidligere passive publikum helt nye egenskaber og forventninger i forhold til 

journalistikken, som brugerne nu skal være en del af. 

 

Iagttagere peger på ironien i, at når en medieorganisation udvikler værktøjer til at omfavne 

borgerjournalistik, fremmer interaktivitet gennem sociale netværk og åbner op for brugernes 

bidrag, så kan det være begyndelsen til enden for den professionelle journalistik (Riley et al. 

2010: 407; Rantanen 2009: 128). Deltagelsesregimets referencer til demokratiske idealer som 

dialog, aktiv deltagelse og ligeværd harmonerer både med en sund bundlinje for forretningen 

og den publicistiske forestilling om, at mediet er mødested for oplyste samfundsborgere. Men 

for den journalistiske profession er det en risikabel satsning: Hvis borgerne er oplyste, kan 

oplyse hinanden og er med til at sætte en dagsorden, hvad skal BM's rolle så være? 

 

Flere nye interaktive praksisser og deltagelse udfordrer BM's forestilling om en autonom 

journalistik. Derfor er det afgørende spørgsmål i analysen, hvordan mediekoncernen 

involverer gennem deltagelse og netværk. Analysen af vidensformer og subjektdannelse 

dykker ned i disse udsagn og undersøger præmisserne for deltagelsen, og hvilke bidrag 

mediehuset tillægger værdi. 

 

 

                                                 
49 BM 10.12.01 
50 Madsen 06.04.2011 
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4.1.4 Når troværdighed bliver utroværdig 
BM kommunikerer strategisk, at koncernen er dynamisk og ligger i front, når det handler om 

digital innovation og indsatsen for at komme i tæt dialog med og involvere brugerne. Det 

eneste, der ikke flytter sig, er tilsyneladende de publicistiske idealer med rødder i koncernens 

historie. At dømme efter ledelsens udmeldinger og historiefortælling på organisationens 

corporate website51 (og i avisen52) hviler en stor del af BM's selvforståelse på stolte 

traditioner. BM kommunikerer, at koncernen vil være førende inden for den klassiske 

dybdeborende nyhedsjournalistik og søger dermed at differentiere sig på troværdighed, særligt 

i kraft af det erklærede flagskib og koncernens rygrad, dagbladet Berlingske53. 

mål, som avisen har stræbt efter, siden den kom på ga 54. Denne stræben efter 

sandhed skal komme hele samfundet til gode (BM 2009: 43). 

 

Ved at leve op til professionens selvopfundne kvalitetskriterier: Kritisk efterprøvning, 

fairness, dokumentation og klare skillelinjer mel lem det, der er journalistik og det, der er 

meninger og holdninger55 skal koncernen levere sandheden til folket. Som tidligere omtalt i 

specialets indledende del bygger denne kommunikation på et banalt argument om, at en 

historie er sand, fordi journalisten siger, at den er sand (Broersma 2010: 26). 

Diskursen om troværdighed og objektivitet er presset fra flere kanter, fordi den brede 

offentlighed i annoncesammenhænge anses som en ulempe (Elkjær 2010: 114; Minke 2009: 

62). Henvisningen til idealet om tilstræbt objektivitet er udtryk for en professionsetisk 

diskurs, der er forbundet med omnibusavisen og placerer sig milevidt fra den værdipolitiske 

segmentpresse og den personaliserede tilgang, som den kommercielle kurs (eks. 'Tættere på 

læseren' og 'Kunden i centrum') er eksponent for. 

 

BM definerer sin journalistik som en aktivitet med betydning for hele samfundet og 

koncernens selvforståelse refererer til demokratiet som et fælles anliggende. Journalisterne 

opfatter sig selv som garanter for borgernes oplyste deltagelse i demokratiet. Idealerne 

                                                 
51 BM's historie omtalt på www.berlingskemedia.dk/43516/ 
52 Weirup 25.01.11 
53 Larsen 03.01.2011 
54 Lunde 11.07.2004 
55 Knudsen 11.09.2007 
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formulerer et løfte om enhed, og forestillingen om tilstræbt objektivitet repræsenterer både en 

redningskrans og en hindring for traditionelle medievirksomheder. En redning, fordi den 

fungerer som en konserverende og differentierende teknologi, men som samtidig tilhører en 

 

Det rejser en problematik, fordi BM i praksis kommunikerer til hyperspecialiserede segmenter 

af befolkningen56, hvilket skaber en forventning til mediehuset om at levere individualiseret 

service rettet mod den enkelte bruger. Risikoen ved denne strategiske inkonsistens er, at BM's 

kommunikation om troværdighed bliver utroværdig, fordi der ikke er sammenhæng mellem 

idealer og praksis. 

 

4.1.5 Opsamling 
Nye typer af interaktion og brugerdeltagelse gør sine indtog i BM's strategier. BM 

kommunikerer et ønske om at skabe brugerinddragelse, egalitær deltagelse, en blomstrende 

dialog og medindflydelse: Journalistik på læsernes præmisser og en vej til økonomisk 

overlevelse. Det sker parallelt med, at klassiske journalistiske idealer om troværdighed og 

hierarkiske opdeling mellem professionelle og amatører skaber en distance gennem begrebet 

'kvalitetsjournalistik'. Samtidig viser der sig en splittelse mellem de publicistiske løfter om 

enhed og kommercialiseringens disintegration. 

Digitale teknologier og det øgede kommercielle pres lægger op til et styringsparadoks i 

medieorganisationen, der samtidig trækker journalistikken i to retninger: Mere eller mindre 

styring.  

På den ene side fordrer den øgede kundeorientering en designeravis skræddersyet til bestemte 

segmenter, der fratager den journalistiske profession dens autonomi. På den anden side lægger 

koncernens Forandrings Charter op til at inddrage brugerne. Det kan potentielt uddifferentiere 

den redaktionelle proces og fratage BM kontrollen over det journalistiske produkt, som 

organisationen værner om med professionelle idealer. 

 

Problematikken kommer til syne med fornyet kraft i analysen det handlerum for involvering, 

der opstår i BM's strategiske kommunikation. Den viser, hvad sker der i mødet mellem den 
                                                 
56 jf. ovenstående afsnit 'Tættere på læseren' 
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teknologiske diskurs' deltagelsesregime og den konkrete organisatoriske kontekst med både 

kommercielle interesser og en publicistisk selvforståelse. Hvordan faciliterer BM dialog med 

brugerne, og hvordan bliver relationen formet af synlighedsfelter, teknikker, vidensformer og 

subjektdannelse? 
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4.2 Synlighed: Styring og rationalisering 
Analysen af synlighed viser to ting: BM kan nu som overvågende instans holde øje med 

brugernes færden og indrette sig efter den. På den anden side giver de digitale platforme BM 

værktøjer til at identificere og repræsentere trafikken på deres online platforme. Ved at 

illustrere, hvad der er populært blandt andre brugere, guider journalisterne brugerens 

interesse. 

 

4.2.1 Fra anonym læser til unik bruger 
Den industrielle medieproduktion (en-til-mange) var kendetegnet ved, at et medie som 

afsender ikke havde mulighed for at følge produktets (avisens) modtagelse og måle brugen 

hos læserne. Forestillingen om, at det er muligt at indsamle nøjagtig viden om publikum og 

opdele befolkningen og dens reception af kommunikationen i segmenter, er først slået 

igennem efter 2. verdenskrig og er med reklameindustriens vækst siden 1970'erne gradvist 

blevet mere avanceret (Willig 2010: 100). Det enkelte individ forblev som sådan en imaginær 

aftager af avisproduktet, der ikke kunne direkte ses (Willig 2010: 93-94; Bruns 2008: 10-11). 

Internettet kan iagttages som en arkitektur, der gør det muligt at se dem, der befinder sig i den. 

Når et mediehus i dag udgiver sit indhold online, er der således sket en forandring i måden, 

modtagerne 'derude' kommer til syne på. 

 

Den digitale synliggørelse af brugerne etablerer en styringsteknologi, der virker på flere 

niveauer: Brugerne som kollektiv statistik, individuel bidragyder og som distributionskanal 

via sit sociale online netværk. 

For det første muliggør digitale teknologier en detaljeret registrering af brugerne i 

medieorganisationens online univers. Journalisterne kan følge brugernes adfærd på 

hjemmesiderne sekund for sekund, måle antallet af klik på hver artikel og udforme statistikker 

og analyser af den enkelte besøgendes interesser og præferencer57. Feedback-virkningen 

mellem BM og den unikke bruger på de forskellige platforme virker direkte og nærmest i 

realtid58. 

  

                                                 
57 Elkjær 16.02.2011. For en nærmere beskrivelse af denne overvågning, se Hartley (2011: 258).  
58 Mere om denne praksis i afsnittet om praksisregimets tekniske aspekter. 
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For det andet kan brugerne bidrage til deres egen synlighed over for andre, når de skriver et 

indlæg på flere af BM's brugergenerede hjemmesider, opretter en personaliseret profil i 

debatsektionen eller efterlader en signatur i et kommentarfelt i et af koncernens bloguniverser. 

Brugerne kan, bevidste om at de bliver observeret, give sig selv til kende og udtrykke sin egen 

identitet online. 

 

For det tredje bliver også brugernes sociale netværk genstand for BM's blik. Det er nemlig 

muligt for BM at registrere, når en besøgende anbefaler, deler eller videresender en artikel fra 

koncernens hjemmesider  en anerkendende 'gestus', som mediehuset ønsker at fremme blandt 

brugerne. Brugerens netværk bliver en del af BM's synsfelt, hvilket understøtter det sociale 

aspekt om deling og interessefællesskaber som et strategisk element for mediehuset. 

 

Den nye synlighed objektiverer brugerne kvantitativt og kvalitativt og virker som en indgang 

til nye erkendelser og strategiske tiltag hos BM. Mediekoncernen kan tilrettelægge sin 

kommunikation efter, hvordan tidligere læsere har modtaget det journalistiske indhold. At BM 

kan følge brugernes adfærd i realtid, er med til at forme det rum, der møder hjemmesidernes 

besøgende: Placering og omrokering af nyhedshistorier og links, formulering af overskrifter, 

valg af fotos, mv. 

BM kan registrere, hvad der sælger blandt brugerne og designe hjemmeside og indhold til at 

falde endnu bedre i brugernes smag. Denne direkte feedback fra bruger til producent kan i en 

kommerciel optik betegnes som 'prosumption' (Bruns 2008: 12)  et paradis for kapitalister , 

hvor forbrugerens efterspørgsel kan måles øjeblikkeligt og åbner for at producere mere af det 

samme i kommercielt øjemed. 

 

Det færdigproducerede indhold i et Tv-program eller en avis er  uden afsenders intervention 

 

aktør i medieoplevelsen ved at overvåge, måle, filtrere og tilrettelægge og justere den 

kontaktflade, der er mellem bruger og indhold. Ved at observere brugernes handlemønstre, 

visualisere og præsentere brugerne for det, andre har udvist interesse for, bliver brugerne 

transformeret til statistisk data, som både BM og brugerne kan navigere efter. Synligheden 

skaber rum for en øget kalkulation og tilrettelæggelse og baner vej for en rationalisering, hvor 

brugerne som målbar data bliver styringsredskab for BM som forretning. 
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4.2.2 Præferencer, popularitet og nye fødekæder 
Bokse, der fremhæver populært indhold og aktiviteter, er et gennemgående træk på flere af 

BM's online medier. 

e 

nu/ - 24 timer/ - 

som den simpleste form for brugerinddragelse (Minke 2009: 34). Fælles for dem er, at 

mediehuset kaster lys over andre brugeres 'klik-rater', hvilket øger muligheden for, at flere 

bevæger sig samme vej. 

Brugernes kommentarer til blogs, kronikker og analyser bliver opsummeret og visualiseret, så 

en oversigt viser antallet af pers

er 

er mest populært. 

En lignende funktionalitet er, at brugerne på hovedsiden b.dk kan reagere på artikler og 

indlæg ved at klikke på én af fem mulige følelser eller tilstande: Jubler, smiler, keder mig, er 

ked af det, raser. Således mødes nye besøgende af en statistik over, hvor mange der er 

begejstrede eller rasende over dette og hint. Kategorierne kommunikerer et tydeligt fokus på 

det følelsesmæssige, hvilket peger i retning af, at mediehuset skal tilbyde en social relation og 

en oplevelse  og kan tiltrække flere brugere på basis af andre interesse. 

 

Popularitet og formidling af reaktioner bliver altså her vigtige faktorer i BM's forsøg på at 

vække interesse blandt brugerne og få dem til at engagere sig i en debat eller et bestemt emne. 

Udvælgelsen sker på de sociale mediers præmisser, hvor den information, der præsenteres og 

fremhæves af journalisterne, er det, der tiltrækker flest læsere. Tendensen kan ses som en 

bevægelse fra det saglige til det emotionelle  følelser og moral er (inden for såvel 

journalistikken som den politiske verden)  noget, der kan få modtagerne op af stolene. 

 

BM omfavner muligheden for at synliggøre populære historier og få eksponering på eksterne 

hjemmesider via brugerne. Ifølge chefredaktør på BT, Peter Brüchmann59, er mediehusets 

to embrace the enemy

om disse sider st

                                                 
59 Citeret ved åbent debatarrangement i Dansk Journalistforbund 11. maj 2011. 
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me60. Jo 

flere, der deltager, jo bedre. 

Nye, faste funktionaliteter som såkaldte 'sociale plugins' eller 'tilføjelsesprogrammer', som er 

udviklet og stillet til rådighed af de sociale medier, er således blevet standardinventar på 

mediernes hjemmesider. 

 

Mediehusets repræsentation af brugerne er en måde at intervenere og forme det digitale og 

sociale møde med brugerne. Kategorierne er ikke neutrale handlingsanvisninger, men 

afspejler BM's ønskede adfærds- og reaktionsmønstre, der understøtter medieorganisationens 

strategi. På denne måde sætter BM som administrator af interesse og reaktioner synlige 

grænser for interaktionen, hvilket standardiserer og normaliserer udvekslingen mellem BM og 

brugerne på tværs af sociale medier. 

 

Koncernen tilskriver her sig selv rollen som mediator af popularitet, interesse og reaktioner i 

forhold til brugerne. Resultatet bliver en selvforstærkende mekanisme: BM synliggør 

brugernes adfærd på en bestemt måde, hvilket er med til at forme både BM's praksis og 

brugernes oplevelse og fremtidige reaktionsmønster. Interaktionen bliver altså formet på 

baggrund af BM's repræsentation af denne interaktion. Her opstår en styringsteknologi, hvor 

brugerne bliver til en vare eller en valuta, som BM og annoncørerne detaljeret indretter sig 

efter. 

                                                 
60 Betydning af brugernes sociale netværk for BM's corporate strategi uddybes senere i analysen. 
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4.3 Tekniske aspekter: Fragmentering og relevans  
Praksisregimets tekniske aspekter handler om, hvilke konkrete teknikker og teknologier BM 

anvender til at inddrage brugerne. 

Internettet fragmenterer BM's aktiviteter, hvilket udvider det netværk af identifikationer, som 

mediehusets praksis etablerer. Digitale teknologier gør det muligt for BM at iagttage brugerne 

som en masse af enkeltindivider med egne ønsker og behov, som skal tilfredsstilles når som 

helst (hurtigst muligt før konkurrenterne), og hvor som helst. 

De forskellige teknologier virker både gennem en direkte deltagelse og skjult interaktion, som 

strukturerer mødet mellem mediehuset og brugerne. De skaber gode vilkår for en 

'samlebåndsjournalistik', baseret på digitale teknikkers styring efter relevans, som kan være på 

bekostning af journalisternes professionelle autonomi og idealer om væsentlighed og 

oplysning. 

 

4.3.1 Virtuelt rum for identifikationer 
Hvor de daglige nyheder tidligere markerede tidens gang, er nyhederne i dag hele tiden og 

mister derfor nærmest øjeblikkeligt deres aktualitet, tidsløshed og originalitet (Rantanen 2009: 

74). Teknisk set er nettet en container for tidligere media og udgivelsesformer. Det indeholder 

både tekst, lyd, billeder/illustrationer og video. Mens fjernsynet (inden eksplosionen i antallet 

af kanaler) ensrettede danskernes adgang til information, sker der nu en disintegration i 

forhold til en samlet offentlighed. 

 

Internettet forener mange typer af informationer og erfaringer i ét medie og ophæver den 

tidligere adskillelse af forskellige fysiske og institutionelle arenaer: Arbejde, hjem, indkøb, 

uddannelse, familie, offentlige myndigheder, osv.. På den måde kan vi forstå BM's online 

aktiviteter (og internettet generelt) som en åbning i forhold til de subjektiveringer, de 

forskellige governmentale praksisregimer ifølge Dean skaber: 

- or herself obligated by various governmental-ethical 

regimes as citizen, mother, breadwinner, worker, entrepreneur, manager, health-conscious 

individual, consumer, taxpayer, juror, voter, patient, client, member of a neighbourhood or 
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4.3.2 Udvidet handlerum for journalistikken 
For BM muliggør de nye tidslige og rumlige opfattelser en forestilling om, at nyheder og 

information er noget, læserne kan  og forventer at  modtage uafhængig af tid og sted, 

ligesom rammerne for, hvilke services og tilbud mediehuset skal indeholde, bliver udvidet. De 

digitale teknologier har en iøjnefaldende effekt på, hvordan brugernes behov defineres af 

mediehuset. 

 

Det fremgår af BM's strategiske udmeldinger61, at brugerne skal serviceres og oplyses døgnet 

rundt, og at BM skal være en nærværende faktor, uanset om brugerne befinder sig hjemme i 

sofaen, ved morgenbordet, i haven, på arbejdet, på ferien, i soveværelset, i køkkenet, etc. 

62 

 

Den nye grænseløse rumlighed via mobile netværk åbner op for en potentiel, 

allestedsnærværende forbindelse mellem BM og deres brugere  et potentiale, som BM 

indretter sig efter ved at prioritere det mobile og hyberlokale63. I et governmentality-

perspektiv kan vi forstå dette som en indirekte magtteknologi, der konstruerer et komplekst 

længere forbeholdt et bestemt offentligt rum, men er nu decentreret, fleksibel, relaterer sig til 

specifikke kontekster og er flyttet til brugerens private nærmiljø. BM efterstræber derfor et 

tæt og uafbrudt møde med brugerne. 

 

Vilkårene på mediemarkedet foranlediger journalistikken til at finde nye indtægtskilder. Det 

digitale univers understøtter en forretningsmæssig udvikling i BM med flere og flere 

platforme og typer af adgang for brugerne, en eksplosion i koncernens antal af hjemmesider, 

uddifferentiering af journalistikken i nicheindhold og nye indtjeningskilder. En infoshop, hvor 

bru
64. En læsershop65 med salg af foredrag, rejser, 

                                                 
61 

Kommunikationen lægger her med termen 'passion' op til, at BM selv vælger denne mission, se bilag 3. 
62 Knudsen 11.09.2007 
63 Det globale klinger af til fordel f . 
64 www.b.dk/infoshop 
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vinsmagning, se forside-eksempel, bilag 4. BM har endda i foråret 2011 åbnet smartdrop.dk, 

en genbrugsforretning for mobiltelefoner. 

BM eksperimenterer og forsøger sig med alle mulige nye indtjeningskilder for økonomisk set 

at holde skruen i vandet. BM iagttager på denne måde sig selv som en serviceudbyder, der 

skal imødekomme hver brugers individuelle behov og griber alle muligheder for at skæppe 

lidt ekstra i pengekassen. Kommunikationen om 'Kunden i centrum' er med til at sprede 

mediehusets aktiviteter og udvider rammerne for, hvad et mediehus kan eller skal være: Hvis 

kunden formodes at have en pejs, sælger BM brænde (et empirisk eksempel, der sætter 

pointen på spidsen, jf. bilag 4). De nye aktiviteter og forretningsområder ligger langt fra 

koncernens publicistiske kerneværdier. Frem for at signalere kvalitet, er disse aktiviteter med 

til at tegne BM som et varehus, der sælger hvad som helst for at tiltrække kunder i butikken. 

 

Internettet har på den ene side åbnet op for, at BM lettere kan nå sine brugere. På den anden 

side har det faktum, at de fleste udgivelser blot er et klik væk, også medført hidtil uset 

konkurrence mellem medier. Kapløbet drejer sig først og fremmest om at være hurtig66. 

Den øgede transparens på internettet muliggør, at BM løbende kan iagttage konkurrenternes 

kommunikation. Det er gode vilkår for en øget 'nyhedsisomorfisme' (Hartley 2009: 41), fordi 

der er let adgang til viden om andre mediers publicering og prioritering af historier online. At 

internettet skaber en tydelig sammenhæng mellem viden og imitation (Deuze 2011: 128) 

understøttes af undersøgelser i journalistikforskningen, der viser, at medierne mere end 

nogensinde 'låner' fra og imiterer hinanden (Lund et al. 2009: 9). Det online mediebillede kan 

således karakteriseres ved en overflod af nyheder men med færre originale historier. Når 

medierne har denne tendens til at dække de samme sagsområder  omend oftest med en 

forskellig vinkel, skærpes kravet til BM om at skille sig ud og skabe en unik relation til 

brugerne. 

 

De senere års vækst i antallet af gæstebloggere på de traditionelle mediers hjemmesider kan 

her ses som et symptom på, at mediet profileres gennem holdninger. Kendisser eller 

kontroversielle personligheder får plads til at ytre deres meninger inden for rammerne af BM's 

                                                                                                                                                         
65 BM har siden 2007 forhandlet varer, rejser, brænde og events osv. via www.lidtmere.dk. Læsershops anses 

strategisk som  
66 , se bilag 

2. 
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online univers. Blogindlæg er ligesom sociale medier med til at mobilisere brugerne gennem 

diskussion og øget interaktion. Tendensen ses af nogle iagttagere som en linje tilbage til en 

tid, hvor journalisterne havde et klart politisk udgangspunkt (Elkjær 2010: 120). Også 

Hjarvard pointerer, at nok er partipressen historie, 

 

Samlet set fragmenteres koncernens fokusområder. Kommercielt set udvides BM til noget, der 

kunne ligne en forbrugsforening. Publicistisk er debat- og holdningsstoffet eksploderet. Begge 

tendenser står i kontrast til ambitionen om troværdig og tilstræbt objektiv kvalitetsjournalistik. 

Jeg vender tilbage til dette i analysen af vidensformer. 

 

4.3.3 Mødets interaktionsformer 
De følgende sider viser, hvordan relationen mellem BM og brugerne formes af forskellige 

interaktionsformer, der strukturerer brugernes og BM's handlerum. 

 

Den åbne interaktion 

Den direkte og åbne form for interaktion drejer sig først og fremmest om den såkaldte 'pick 

and choose'-tankegang, hvor BM's mange platforme og indhold bliver et à la carte-kort, som 

læserne kan sammensætte deres egen menu ud fra (Deuze 2011: 6-8) Her hjælper 

hjemmesidernes tematiske inddelinger og kategorier med at guide brugerens valg. 

 

Brugerne inddrages desuden direkte på flere forskellige måder, f.eks.: 

 som sparringspartnere og paneldeltagere om journalistiske produkter og redaktionelle 

koncepter67  en forvokset fokusgruppe, der skal producere viden om brugernes 

præferencer 

 som særlig udvalgte 'borgerjournalister' tilknyttet BM's lokale onlinemedier68 

 som indholdsproducenter og 'hyperlokale eksperter' på brugergenererede sites69 

 som kommentatorer og debattører på blogs (styret af udvalgte skribenter) eller 

                                                 
67 Eksempelvis blev den ny Berlingske lanceret i 2011 på baggrund af  et mediepanel på 20.000 frivillige 

danskere (BM 26.01.11; Knudsen 16.09.2007). 
68 Stryhn 15.06.2009 
69 - og ugeaviser (jf. Forandrings Charter) og være rammen for 

læsernes fællesskaber på nettet, som f.eks. 'mikrositet' dinby.dk, Urbans blogunivers urbanblog.dk og 
Københavner- og Aarhusguiden aok.dk/aoa.dk, som helt eller delvist er båret af brugergenereret indhold (BM 
03.03.2011) 
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regional- og lokalavisers artikler 

 som medlemmer i klubber og deltagere i communities70 

 

De sorteringsmekanismer og filtre, der i årtier har eksisteret mellem journalister og 

offentligheden i produktionen af massemedieret indhold, forandrer sig. Gatekeeping betegner 

den prioritering og redaktionelle bearbejdning, som (på grund af konkret pladsmangel i 

avisen) fandt sted på redaktionen, inden nyhederne skulle gennem trykken og ud til folket. 

På flere måder er det stadig BM's redaktioner, der egenrådigt beslutter, hvad det i første 

omgang er vigtigt og relevant at skrive om. Overordnet set har brugerne ingen direkte 

indflydelse på produktionen af det journalistiske indhold, BM står bag. Selv om BM har 

oprettet et mediepanel og 'crowdsourcing'71 og brugernes tip til journalisterne iagttages som 

oplagte research-værktøjer, har brugerne ingen beslutningskraft ift. det endelige produkt.  

Mediehuset fungerer altså selv som gatekeeper for, hvilke artikler der skal publiceres. I den 

journalistiske produktionsproces starter samtalen først, når artiklerne er publiceret. Denne 

observation underbygges af amerikanske og europæiske studier af online medier (Fenton 

2010: 183). 

 

På samme tid suppleres denne praksis af fænomenet gatewatching (Bruns 2008: 70-76), hvor 

sorteringen og udvælgelsen finder sted fra brugernes perspektiv. Umiddelbart efter 

udgivelsestidspunktet er det op til brugerne at vurdere, om en nyhed er berettiget til et klik, 

om et fotogalleri fortjener opmærksomhed eller om et link er værd at dele med andre. Når 

brugerne er i centrum, bliver der tale om en kontinuerlig og fælles observation af mediehusets 

output fra modtagernes side (Bruns 2008: 74). Fra mediehusets tidligere rent hierarkiske 

prioritering og kontrol over den journalistiske praksis synes magten nu mere relationel og 

vekslende mellem producent og bruger. Brugerne har en øget frihed til at udtrykke (både 

direkte og indirekte), hvad de har brug for, hvilket gøder jorden for en designjournalistik, der 

imødekommer efterspørgslen. 

Brugerne kan efter udgivelsestidspunktet bidrage med kommentarer til blogs og debatindlæg 
                                                 
70 Da ErhvervsBladet blev lanceret som ugemagasin med et tilhørende onlineunivers i marts 2010 var fokus 

f.eks. at skabe merværdi gennem en klub med særlige fordele for abonnenter, et eksklusivt debatforum og et 
læserpanel (Overgaard 17.03.2010) 

71 Journalistbranchen iagttager b.dk's serie som et foregangseksempel på 
onlinejournalistikkens brug 
hvor brugerne kunne dele deres oplevelser med lægevagten. Det førte til en nominering til Cavling-prisen 
(Scheel 22.02.2011; Jacobsen 2010). 
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eller oprette eget indhold på de særlige brugerdrevne sites, som er indrettet af BM til, at 

brugerne kan tale med hinanden. Brugerne kan kun kommentere på artikler på koncernens 

regionale og lokale sites. På landsdækkende udgivelser som b.dk, business.dk og bt.dk må en 

eventuel dialog eller bemærkning til journalisten foregå i et lukket forum (per mail), da der 

ikke eksisterer noget felt til en offentlig samtale på de enkelte artikler. 

 

Virksomheden Wemind står bag udviklingen af BM's online platforme og her skelnes mellem 

brugernes indlæg og de professionelle blogs, der tillægges forskellig status: 

Brugerdreven platform for Alt om København (AOK) og Rejseliv.dk. Mere end 5.000 

brugerdrevne blogs på URBANblog. Autoritativ blogplatform for Berlingske Tidende, 

Erhvervsbladet.d 72 (Tilføjet understregning). 

 

Både de brugerbaserede sites og BM's debatsider er underlagt eksplicitte retningslinjer73, og 

etingelser for deltagelse, som koncernen har angivet. På debatsiderne er 

emnerne og diskussionerne dikteret redaktionelt, og brugerne kan ikke deltage uden for disse 

Debatindlæg og blogkommentarer skal holde sig til emnet. Redaktionen eller 

blogge

er. Analysen af vidensformer gør klart, at BM vil fremme en særlig dagsorden og diskussion i 

samfundet. 

 

Den skjulte interaktion 
74. Denne mulighed baner koncernens digitale 

univers vej for, helt uden at brugerne opdager det. Selv på hjemmesider, der ikke giver rum til 

direkte brugerdeltagelse, spiller interaktion en central rolle. Modtagerne fortolker ikke 

længere bare mediets kommunikation (som eks. TV, radio og avis), men udtrykker aktivt 

holdninger, værdier, overbevisninger, idéer og viden via klik, en registrering af adfærd, som 

har konsekvenser for senere brugeroplevelser på sitet (Bruns 2008: 15). På den måde deltager 

de enkelte brugere indirekte (og sandsynligvis også ubevidst) i indholdsproduktionen. 

                                                 
72 www.wemind.dk/kunder 
73  Disse retningslinjer er omtalt på http://b.dk/berlingske-forum/debatretningslinjer-for-berlingske-websites 
74 Dette er første punkt i BM's Forandrings Charter, se bilag 2. 
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Den skjulte interaktivitet er den identificerende information, der sendes frem og tilbage 

mellem bruger og producent, hver gang en netartikel åbnes (Hartley 2009: 31). 

Gennem et avanceret målesystem kaldet 'Predictive behavioral targeting' tilbyder BM 

veldefinered 75 BM samarbejder med Nugg.ad76

og dermed finde 

det helt rette kontaktpunkt mellem bruger og annoncør med den mest optimale investering i 

forhold 77 

 

BM inddrager nye teknikker til at lære de enkelte brugere nøje at kende, kortlægge deres 

handlerum og forsøge at forudsige deres handlinger for at sikre mere effektiv annoncering. 

Sammen med Jyllands-Posten og Politiken har BM oprettet et netværk baseret på 'Predictive 

behavioral targeting'78. 

79 

Her er ikke tale om en samtale med den generelle befolkning, men med en klart defineret og 

Målinger iagttages af 

medieledelsen som et uomgængeligt værktøj til at tilrettelægge onlinejournalistikken, så 

indholdet er relevant og skaber engagement blandt brugerne80. Selv i ovenstående udsagn med 

bruger, når de færdes i BM's onlineunivers.  

 

BM kommunikerer, at man vil indgå i dialog med brugerne og lytte til deres ønsker, behov og 

interesser. De koder (algoritmer), der skaber brugernes søgeresultater og filtrerer deres 

oplevelse på nettet, så den fremstår personlig, kan forstås som nye, usynlige gatekeepere81 for 

de informationer, brugerne møder og kan interagere med. 

                                                 
75 BM 31.01.2011 
76 www.nugg.ad 
77 BM 31.01.2011 
78 Disse inkluderer de 15 største sites hos Danmarks to store mediehuse, BM og JP/Politiken (BM 31.01.2011; 

BM 02.05.2011) 
79 BM 02.05.2011 
80 Data om brugerne er generelt blevet et centralt omdrejningspunkt for journalistikken (Benton 24.11.2011). 
81 Pariser 31.05.2011 
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Citatet stammer fra Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, og handler om det 

relevanskriterium, som sociale medier opererer efter  en personalisering, der nu breder sig til 

de større mediehuse. Koderne gør det muligt at justere virksomhedernes hjemmesider efter 
82. Selv om det 

at fokusere på de mest personligt relevante informationer er en fremragende 

forretningsstrategi, opererer systemet efter et snævert relevansbegreb. Det relaterer sig kun til 

brugernes tidligere online adfærd og efterlader derfor mindre rum til de tilfældige lykketræf, 

overraskelser og informationer, som kan indgå i en brugers oplevelse af en nyhed, som 

vedkommende ikke vidste, han eller hun havde udbytte af at læse. 

 

Måle- og overvågningssy

annoncørerne er på jagt efter. Forståelsen af dagbladenes publikum skifter fra passive, 

usynlige forbrugere, der skal forføres, eller en masse af borgere, der skal opdrages, til aktive, 

individuelle brugere, som skal opleve nytteværdi. Det gælder for moderne medieudgivelser 

mere for færre  BM måler og analyserer på brugernes interesser og behov og 

forsøger at levere det rette match. 

 

En sådan radikalisering af relevanskriteriet kan resultere i individuelt tilpassede 

verdensbilleder, hvor publikum fragmenteres i en sådan grad, at det fælles referencepunkt i 

befolkningens brug af medier (som de publicistiske idealer refererer til) helt forsvinder. 

Relevanskriteriet øger kompleksiteten i BM og giver anledning til spørgsmålet, om 

mediehuset skal fungere som et spejl eller et vindue for brugernes viden. De specifikke 

læserprofiler, som BM opererer efter, og som understøttes af flere og flere digitale 

filtreringsværktøjer konstruerer et bestemt billede af subjektet. Ved at registrere, inddele og 

fiksere brugerne i bestemte kategorier objektiverer BM deres adfærd (Foucault 2002: 324), 

hvilket åbner op for en specifik styring af journalistisk indhold, hvor den data og viden, der 

produceres om det iagttagede individ, bliver knyttet til brugeren, fordi det bliver tilbudt som 

noget, den enkelte kan identificere sig med. Repræsentation bliver her en form for indgriben, 

en intervention i den enkeltes selvforhold, fordi medieoplevelsen indrettes efter at styrke 

                                                 
82 Ibid. 
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båndet mellem individet og udvalgte annoncer på BM's sites. 

 

men forudses af koder, som beregner sandsynligheden for at generere endnu et klik. 

Teknikkerne muliggør en kommerciel styring og en designjournalistik i kontrast til både 

forestillingen om journalisters faglige autonomi og det professionelle ideal om at oplyse 

samfundets borgere. BM's opfattelse af sig selv som garant for et oplyst og fælles demokrati 

bliver udfordret, når brugernes møder med mediehuset er hyperfragmenterede. Konsekvensen 

af, at organisationen taler med flere stemmer, er, at journalisterne møder forskelligrettede krav 

til, hvordan de bedst gør deres job. 

 

De tekniske foranstaltninger baner vej for, at BM kan afkode brugernes præferencer, selv om 

de ikke eksplicit formulerer deres ønsker og behov. De udfordrer fagligt baserede antagelser 

om, hvilken information brugerne som borgere  og samfundet som helhed  

BM's onlineaktiviteter presser den journalistiske selvopfattelse fra flere kanter. Samtidig med 

at BM's kommercielle og holdningsskabende aktiviteter ekspanderer, er konstruktionen af 

individuelle og kræsne 'forbrugere' med til at rationalisere og stramme grebet om BM's 

journalistiske produkter. Analysen fortæller intet om udfaldet af kampen mellem personlig 

relevans og de journalistiske idealer om væsentlighed og oplysning, men mikro-sociologiske 

studier peger på, at spændingen også er til stede i journalisternes daglige arbejde i 

redaktionslokalerne (Hartley 2011). Organisationen skal på denne måde hele tiden balancere 

nye værktøjer og gamle værdier  en problematik der ikke opløser sig selv, men som kan 

tvinge journalistikken til at reformere sine publicistiske idealer. 
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4.4 Vidensformer: Inklusion eller eksklusion 
Undersøgelsen af vidensformer spørger til, hvilke argumenter og problematiseringer der gør 

sig gældende i koncernens strategiske udmeldinger. 

Kommunikationen om nytte forskyder journalistikkens fokus fra en offentlig sfære til et privat 

og forbrugsorienteret univers, hvor optimeringen af den enkeltes liv kommer i centrum. BM 

dyrker brugernes engagement og deltagelse indenfor et personligt domæne, for der er 

økonomisk ræson i at skabe relevante fællesskaber med afsæt i et hverdagsperspektiv. I 

kommunikationen om BM som socialt netværk kommer idealet om horisontale, egalitære og 

intime relationer i karambolage med organisationens hierarkiske, kommercielle og oplysende 

praksis. Deltagelsen er centreret om brugernes interesser, holdninger og værdier og baserer sig 

på ideer om at opbygge loyalitet gennem relationer. På denne måde forener BM taktisk en 

øget rationalisering og en øget intimitet. 

 

4.4.1 Til nytte og gavn for læsernes liv 
Som introduktionen til det aktuelle mediemarked allerede har anskueliggjort, skifter det 

tankesæt og den ekspertise, som journalistikken er funderet på, hen imod et større 

forretningsfokus. I den danske dagbladsbranche opfordres journalisterne til i højere grad at 

tænke på 'forretningen', bevare deres egen 'markedsværdi' og lytte til kravene om at komme 

brugerne i møde83. De strategiske parametre relevans, nytte og interesse skal optimere 

brugeroplevelsen og det annoncemiljø, koncernen tilbyder kommercielle virksomheder. BM 

vil være en del af brugernes daglige liv editorial platforms for 

advertisers 84, hvor læserne engageres i en privat logik, og den personlige relation sættes i 

centrum. 

 

BM's rationale er at tilfredsstille brugernes individuelle behov for at kapre deres tid. 

Mediehuset skal producere historier, "...der er tættere på læserne, som har mere relevans og er 

til mere nytte for læserne. Vi lever i en tid, hvor ingen vil bruge tid på noget, de ikke kan se 

hefredaktør i Midtjyske Medier i forbindelse med lanceringen af 

                                                 
83 Pagh 21.03.2007 
84 Bjerg 05.12.2007 
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avisen.85 

at fiksere en bestemt omverdensforståelse og skjule kontingens. 

 en 

iagttagelse, der producerer som forbrugere og ikke f.eks. demokratisk interesserede 

samfundsborgere. 

I denne forbrugsoptik udgør artikler og information om læsernes livsstil, interesser, velvære 

og forbrug en løsning, der er billig at producere og en passende indpakning til det 

annonceindhold, BM's hjemmesider er vært for (Hjarvard 1995). Et eksempel er BM's omtale 

af læserne af FRI (det trykte magasin) over for potentielle annoncører: 

 

Læserne vælger FRI fordi de har lyst - lyst til at blive underholdt, lyst til at 

få en smule mere indsigt, lyst til at udvikle sig og lyst til at forbruge. 

Magasinlørdag fungerer på læsernes præmisser, og den positive og 

afslappede stemning i læsetilgangen gør, at læserne er i en meget attraktiv 

modtageposition for eksponeringer.86 

 

Ifølge From relaterer de klassiske nyhedskriterier væsentlighed og relevans sig ikke længere 

til større diskussioner i offentligheden, men mere og mere til læserens private liv, hverdag og 

forbrug (From 2007a). For at skabe en loyal relation producerer og formidler BM i stigende 

grad journalistisk indhold, der er baseret på ekspertise om læsernes hverdagsproblemer og -

retning af en mere læserorienteret journalistik, hvor der ikke kun tænkes i problemer og 
87 

 

Dette er udtryk for en service-tankegang i mediernes kommunikationsstrategi (From 2007: 

43), hvor mediets opgave er at levere livshjælp til det moderne menneske (Hjarvard 1995). 

Her får hverdagsoplevelser værdi, og når BM anlægger et hverdagsperspektiv, tilskrives 

brugerne88 øgede beslutningskompetencer. Journalistikken sætter en dagsorden, der handler 

om optimering af den enkeltes livskvalitet og i dette selvrealiseringsprojekt vil BM være til 

                                                 
85 Reseke, 16.12.2009; Jacobsen 2010 
86 Omtale af FRI: www.berlingskemedia.dk/75649/ 
87 Pagh 21.03.2007 
88 Som nævnt i det indledende kapitel om det nuværende mediemarked henvender segmentpressen sig ofte til 

publikum som forbrugere (Schultz 2007: 20). 
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nytte for brugerne. Brugerne forventes at identificere sig med artiklerne, som præsenterer en 

lang række muligheder for selv at handle. Dette kan forstås i relation til den liberale 

governmentality, hvor det frie individs personlige præferencer og ressourcer bliver genstand 

for styring (Lemke 2007b: 74). 

Roses biopolitiske perspektiv giver en forståelse for de roller, BM fremmaner i 

kommunikationen om at være til nytte for brugerne. Servicejournalistikken fokuserer på 

forbrug og livsstil89 og gennem vejledning, guides og løsninger på hverdagsproblematikker 

fremstiller BM subjekterne på en sådan måde, at de synes modtagelige for forandringer og 

nye valg. Brugerne objektiveres90 i BM's kommunikation, så de kan genkende sig selv som en 

målgruppe for det gode liv, der promoveres gennem mediehuset. 

De journalistiske værktøjsartikler, guides og vejledninger til brugerne opstår i komplekst 

samspil med aktører fra videnskab, økonomi, politik, kultur, underholdning, 

marketingverdenen, osv. (From 2007b: 39). Hver enkelt afsender søger at få indflydelse på det 

ansvarlige subjekts individuelle stræben efter 'det gode liv', som promoveres af BM: 

 

Fri.dk henvender sig til brugerne som privatpersoner. Vi inspirerer dem til 

livskvalitet inden for både velvære, mode, personlig udvikling, gastronomi, 

kærlighed og bolig. Fri.dk handler om vores brugere og deres liv på 

hjemmefronten, og vi inspirerer til både nytte og nydelse i deres privat- og 

fritidsliv. Vi tilbyder kort og godt brugerne konkrete handlemuligheder til 

kvalitet i både sundhed, forbrug og relationer.91 

 

Den viden, BM kommunikerer, skaber et mulighedsrum for selvledelse. Ambitionen om at 

tilbyde konkrete løsninger til brugerne positionerer BM som rådgiver eller ven, der gennem 

en bestemt ekspertise hjælper dem med at hjælpe sig selv. Her indtræder BM som en aktiv 

medspiller, der kan tilfredsstille de behov, som brugerne antages at have. Koncernen iagttager 

det således som sin raison d'être at servicere brugerne med nyttig viden og tildeler sig selv et 

ufravigeligt ansvar som livshjælper for brugerne. 

 

                                                 
89 Begrebet livsstil signalerer, at der er tale om noget kontingent, der kan vælges og transformeres (Dahlager 

2001: 95). 
90 Her er tale om en objektgørelse af subjektets adfærd, tænkning eller holdning (Dahlager 2001: 95). 
91 Omtale af fri.dk: www.berlingskemedia.dk/54593/ 
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Omfanget og typen af legitim viden inden for BM's virke er blevet udvidet. Organisationen 

kan nu beskæftige sig med en endeløs række af problematiseringer og risici  og dertilhørende 

løsninger, som brugerne kan relatere sig til og have nytte af: Forsinkelser på s-togsnettet, nye 

reservedele til bilen, nedgroede negle, vejledning til boligmarkedet, den perfekte 

børnefødselsdag, gode råd til fastere bryster, hjemmelavet yoghurt, etc. Tilsammen formidler 

de bestemte holdninger og forslag til, hvordan brugerne bør føre deres liv. Det er i denne 

forstand, at vi kan forstå BM's praksis som en governmental teknologi, der skaber et moralsk 

og forbrugsbaseret samlingssted for identifikationer. Den hybriditet af viden og vejledning, 

som BM's platforme tilbyder, kan lede brugerne til at lede sig selv. Analysen af 

subjektdannelse vender tilbage til disse selvteknologier. 

 

4.4.2 Berlingske Media som socialt netværk? 
Der viser sig nogle centrale modsætninger, når et traditionelt og kommercielt mediehus 

adopterer de deltagelsesformer, der med internettet opstod særligt omkring nye fora og 

communities. Mediehusets strategi om brugerinvolvering gennem interesse, fællesskab og 

engagement trækker på flere rationaliteter, som den idealtypiske netværksdeltagelse hviler på. 

BM kombinerer onlinemiljøets frivillige og fleksible udveklinger og anerkendelsesformer 

med kommercielt-økonomiske rationaler. 

 

De netværksrationaler, der ligger bag missionen om at involvere brugerne, bygger på nogle 

spilleregler, som nettets pionerbevægelser, non-profit fora og græsrodssites (eks. open source) 

har indført. De sociale netværk er drevet af et frivillighedsprincip, hvor de individuelle 

brugeres engagement og deltagelse har værdi for helheden (Green et al. 2009; Bruns 2008) 

I stedet for at se sig selv som producenter af nyheder kommunikerer mediemarkedet et ideal 

om, at nyhedsorganisationer opnår økonomisk bæredygtighed ved at samle, støtte og give 

brugerne redskaber til at deltage i et fællesskab med fælles værdier (Skoler 2011). På de sites, 

der udelukkende oppebæres af brugerdrevent indhold ligger det forretningsmæssige potentiale 

til gengæld i, at brugerne laver indholdet, mens BM som 'platform provider' inkasserer 

indtægterne92 (Green et al. 2009: 213). Der er en åbenlys modsætning mellem den 

                                                 
92 

eller bringe indhold på sine medier, sites og tjenester. BM kommunikerer, at man har ret til at bruge alt  
idéer, koncepter, teknikker og know-
f.eks. produktion eller markedsføring af produkter, se vilkår omtalt på http://berlingskemedia.dk/82482/. 
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kommercielle medievirksomhed og nettets idealtypiske communities, hvor fællesskabet som 

helhed profiterer af samarbejdet. 

Den overordnede kommercielle logik indskriver brugerne i et forbrugsunivers, hvor de har 

mulighed for at deltage i et netværk, som er milevidt fra nettets nonprofit-bevægelser og 

fælles ejendom (Bruns 2008: 18). 

 

Den underliggende antagelse i netværksidealet er, at verden er blevet så hurtig, kompleks og 

sammenflettet i netværk, at en enkelt virksomhed i sig selv ikke har alle svarene. Det er behov 

for et opgør med 'geniernes regime' (Bøtter 2010:10-11), og rationalet er, at jo flere, der 

involveres i besvarelsen af et spørgsmål, jo mere kvalificerede svar. Lisbeth Knudsen giver 

udtryk for denne umiddelbart pluralistiske og demokratiske tankegang på denne måde: 

 

I et vidensamfund kan vi ikke le

bevæge os ud af opdragelsestiden og den gamle oplysningstid og flytte os 

over i, at det er kunderne, der har fjernbetjeningen. Det er dem, der har 

styrepinden. Det er dem, der beslutter, hvad de vil (Knudsen 2009). 

 

Netværksorganisering er i princippet horisontal og udformet efter egalitære principper. Det er, 

når BM bekender sig til denne vidensform, at idealet for journalistikken skifter karakter fra 

monolog til samtale (Bruns 2008: 83-83). BM fremstiller på samme tid sig selv som både en 

hierarkisk, bedrevidende instans og som en virksomhed, der vil lytte til sine ressourcefulde 

brugere. Denne diskrepans kan forklares ved at se på forskellen mellem de præmisser, 

samtalepartnerne  BM og brugerne  deltager ud fra. 

 

I netværksperspektivet skal virksomheder og aktører, der vil opdyrke engagement online, 

skabe 'empowerment' hos deltagerne ved at stille spørgsmål i stedet for at give svar. Denne 

øvelse praktiserer BM ved at oprette et mediepanel med et reservoir af dagligdags erfaringer 

og holdninger fra brugerne, skabe et brugerdrevent blogunivers på urbanblog.dk eller 

kombinere lokaljournalistik og læserbidrag på mikrosites som dinby.dk eller by-guides som 

aok.dk og aoa.dk. 

 

Men det er afgørende, at her er tale om en bestemt type spørgsmål. BM inddrager brugerne 
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ved især at fokusere på hverdagstemaer, der er nært relateret til den verden, brugerne i 

forvejen er fortrolige med og har en holdning til. De deltagelsesformer, som BM faciliterer, er 

nærmere af en individuel og terapeutisk natur. 

BM opretholder en klar skillelinje mellem brugerne som deltagere i et privat og kommercielt 

domæne og som passive modtagere og fortolkere med begrænset eller ingen indflydelse på 

den professionelle, journalistiske verden. Det er ikke som et kollektiv af borgere, men som 

individuelle forbrugere, at BM beder brugerne om at deltage. 

 

Selv om iagttagelsen af brugere som deltagere og medproducenter udgør et udpræget element 

i BM's kommunikation, opretholder koncernen grænserne mellem de professionelle 

journalister og de 'almindelige' brugere. Koncernen opfatter langt fra sig selv som et såkaldt 

nærmest ubegrænset adgang til at forme mediet (Deuze 2006: 65). 

 

4.4.3 Forpligtelse giver særstatus 

a fokuserer 
93. Ved fornyelsen af denne udgivelse lød nyheden94, at Berlingske stryger 

"Tidende", men beholder sit valgsprog "Ob fructus ardua Scandit"95. Den latinske sætning, 

som først blev trykt på avisens forside sammen med et traditionelt våbenskjold i 1936 kan 

 

Lisbeth Knudsen forklarer valgsproget sådan:  

Berlingskes ambition er mere end nogensinde at levere ambitiøs 

kvalitetsjournalistik i en tid præget af informationsoverload. Høj 

troværdighed og kvalitet er både en efterspurgt og nødvendig vare, som 

Berlingske har lange traditioner for at levere. At være velinformeret går 

aldrig af mode, og vi tager vores ansvar som stemme i den hjemlige 

samfundsdebat meget alvorligt. 

                                                 
93 BM 26.01.2011 
94 BM 02.01.2011 
95 I avisens logo indgår den Berlingske slægts våben og grundlæggeren E.H. Berlings bogtrykkermærke. 

Valgsproget lyder: Ob fructus, ardua scandit (Gennem vanskelighederne høstes lønnen). Kilde: 
denstoredanske.dk 
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Citatet henviser til mediehusets såkaldte 'publicistiske forpligtelse', journalistiske idealer og 

selvforståelse som demokratiets vagthund. BM har ifølge ledelsen et særligt ansvar som 

stemme i samfundsdebatten  underforstået at BM skal tillægges en speciel status og værdi i 

samtalen. 

BM opfatter sig selv som landets førende formidler af troværdig kvalitetsjournalistik, og den 

underliggende vidensform er, at BM er forpligtet over for samfundets borgere til at oplyse 

offentligheden. Med rødder i den journalistiske professionsetik konstruerer mediehuset sig 

selv som en autoritetsbærende in en vigtig bidragsyder til et levende demokrati

bilag 3) der  modsat ovennævnte udsagn om at stille spørgsmål til brugerne  retter sine 

kritiske spørgsmål mod magthaverne, og på den baggrund kan give samfundets borgere svar. 

Men hvilken offentlighed er der tale om, når BM's praksis favoriserer den enkelte brugers 

synspunkter og oplevelser i stedet for de fælles, institutionsbundne holdninger? 

Mens de strategiske parametre relevans, nytte og interesse kan ses som teknologier, der 

involverer brugerne i organisationen, virker 'kvalitet' som en eksklusionsmekanisme. 

Journalistikkens kvalitets- og objektivitetskriterier er det, der binder de publicistiske 

aktiviteter sammen, reproducerer organisationens kerneværdier og skaber enhed. Det, der 

ligger udenfor kvalitet, må nødvendigvis være dens modsætning: ikke-kvalitet. De 

journalistiske normer om autonomi og tilstræbt objektivitet er med til at skabe afstand til 

brugerne og afholder BM fra at involvere omverdenen som deltagere i den journalistiske 

produktionsproces. På denne måde er distancen og den strategiske diskrepans intentionel. 

Pejlemærket 'kvalitetsjournalistik' er udtryk for professionens konserverende normer, idealer 

og selvforståelse og virker som en selvopretholdelses-strategi. Det er denne selverklærede 

status og selvbeskrivelse, der differentierer journalistikken fra sine 'civile' medproducenter. 

Kun ved at fastholde disse værdier, principper og idealer kan BM involvere brugerne uden at 

blive overflødiggjort. 

 

4.4.4 Tro mod gud, konge og fædreland 
En anden eksklusionsmekanisme er mediehusets værdipolitiske ståsted. De færreste 

avislæsere er i tvivl om, hvilke værdier de større danske dagblade repræsenterer, og iagttagere 

peger på, at fronterne de senere år er blevet trukket endnu hårdere op med vidt forskellige 
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verdensbilleder til følge. Det sker, fordi mediehusene ønsker at differentiere sig yderligere 

som 'viewspapers', lyder en forklaring (Krause-Kjær 2007). 

BM formidler en særlig stemme, hvilket er i åbenlys kontrast til idealet om tilstræbt 

objektivitet. BM's værdigrundlag og redaktionelle holdning er fastsat af en redaktørerklæring 

af 5. november 1948. Her fremgår det, at mediehuset skal ledes: 

fædreland og kongemagt. Bladenes grundsyn er konservativt. De er ikke og bør ikke være 

bunden af tilslutning til n e bilag 5. 

I forlængelse heraf  og uden at åbne en diskussion om BM's værdipolitiske orientering 

fremhæver jeg et eksempel, som peger i retning af koncernens redaktionelle ståsted i den 

indenrigspolitiske debat. Nedenstående citat er fra et jobopslag om stillingen som reporter til 

Berlingskes nye stofområde, kaldet brudflader, i januar 2011: 

rkamp, ytringsfrihed. Og om de udfordringer det danske 

samfund har i en global verden med terror, kulturelle møder og sammenstød  i hverdagen og 

e bilag 7. 

Udsagnet om, hvad der udgør samfundets udfordringer viser sammen med redaktionens 

satsning på udvalgte værdipolitiske brudflader, at mediehuset ønsker at sætte en bestemt 

dagsorden og promoverer et særligt værdifællesskab med sit publikum. 

At debatstoffet i trykte danske dagblade er mere end fordoblet fra 1999-2008 (Lund et al. 

2009: 11) er en anden indikator for, at holdninger og værdier fylder mere i mediebilledet. 

BM's strategiske tiltag kan iagttages som et led i en udvikling, hvor holdninger og meninger, 

der identificerer sig med bestemte befolkningsgrupper, bliver det, der adskiller medierne fra 

hinanden i en konstant og eskalerende nyhedsstrøm. Ved at skærpe den værdipolitiske profil 

gennem holdninger og have en særlig redaktionel dagsorden risikerer BM at ekskludere sig 

selv med kriteriet om troværdig kvalitetsjournalistik. 

 

4.4.5 Social kapital som forretning 
Virksomheden Wemind assisterer BM i at skabe loyalitet blandt brugerne. Det sker ifølge eget 

social kapital, en velvillighed som en dag kan veksles til produktudvikling eller 
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96 Social kapital97 betegnes eksplicit som en gangbar møntfod på nettet98. Det 

betyder, at det er relationen og ikke en konkret viden eller saglighed, der anskues som 

værdifuld (Skoler 2011). 

 

Argumentet om social kapital antager, at mediets inddragelse af brugerne i netværk vil optjene 

en velvillighed, der senere kan byttes til loyalitet og vil belønne BM. Her er det ikke indholdet 

af BM's journalistik, der tæller, men snarere de forbindelser og tillidsrelationer netværket 

etablerer, som værdsættes. Det har nogle interessante implikationer, at BM anser interesse og 

netværkseffekt som nøglefaktorer. 

Deling er en måde for mediehuset at styrke den sociale relation med brugerne, fordi de 

gennem denne handling bliver tiltalt som deltagere og bidragsydere i cirkulationen af det 

journalistiske indhold99. Her er deltagelse ikke ensbetydende med brugernes egen produktion 

af tekst, billeder og videoer, men består i at bidrage ved at dele med et klik. Mediehuset skal 

imidlertid have øje for, at der er forskellige værdisæt på spil ved at satse på denne gestus fra 

brugerens side. 

 

Den stærke relation, mediet søger at etablere til brugerne via deling og social kapital, kan 

iagttages som en gavelogik (noget-for-noget-udveksling). Jarvis kalder denne nye valuta en 

 økonomi  hvor (Briggs 

2011). Ved at vække brugernes interesse skal BM gøre sig fortjent til, at indholdet bliver 

spredt gennem deling, men det er de interpersonelle forhold brugerne imellem, der afgør, om 

indholdet faktisk bliver delt. 

Anerkendelsesmekanismerne på nettet handler om, at artiklerne skal være interessante 

oplevelser, som brugerne vil dele. Det betyder, at succesen eller fiaskoen af BM's 

netværksøkonomi afhænger af brugerens forhold til andre i netværket  en relation som BM 

ikke har mulighed for at påvirke. Lisbeth Knudsen omtaler BM som indholdsleverandør med 

nogle kunder, men netværksdelingen iscenesætter snarere koncernen som en procesfacilitator 

                                                 
96 www.wemind.dk/mediebranchen 
97 Begrebet social kapital henter Wemind fra sociologen Bourdieu, men anvender det i en noget anden form 

(Bøtter 2010: 14). Bourdieus oprindelige definition på social kapital er: Summen af de aktuelle eller 
potentielle ressourcer, som knytter sig til ejerskabet af et netværk (Svendsen & Svendsen 2006). 

98 
Kommunikationsforening 12.03.2010). 

99 
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i et normfællesskab, hvor kontrollen over indholdet forskydes til brugeren. 

Det hænger sammen med, at denne form for deltagelse og spredning af links veksler mellem 

en kommerciel og en ikke-kommerciel logik: For BM er indholdet en vare eller form for 

markedsføring og målestokken for netværket bliver kvantitet og cirkulation. For brugeren er 

det en ressource eller en gave, der indskriver sig i brugerens sociale netværk med intime 

relationer baseret på dialog og tillid. 

 

Mediehuset bifalder transaktionen på grund af den økonomiske værdi, den sociale kapital kan 

omsættes til, mens brugeren vurderer indholdets værdi ud fra sociale eller følelsesmæssige 

parametre. Når deltagerne sender et link videre til deres venner med samme holdning, 

interesse og værdier, er det, fordi de værdsætter deres venskab snarere end for at promovere 

BM's økonomiske interesser: 

they see it as a meaningful contribution to their ongoing conversations, a gift which they can 

 

 

Der er altså to forskellige værdisæt på spil, når BM som kommerciel virksomhed inviterer 

dem, koncernen iagttager som kunder, til at deltage gennem deling. Selve handlingen skifter 

fra at være en vare til en gavegivning. Der opstår en spænding mellem en øget rationalisering 

og en øget social intimitet, og vi kan tale om, at BM som social teknologi eller facilitator af 

fællesskab praktiserer en 'rationaliseret intimitet'100. Ved at indskrive sig i brugernes 

individuelle selvpromovering og sociale liv forener BM taktisk en kalkuleret målsætning om 

profit med sociale og nære relationer. 

 

Netværkscirkulationen transformerer journalistikken til et socialt redskab, hvor BM's indhold 

bliver til en oplevelse i interaktionen mellem brugerne. For at BM's indhold kan holdes i live 

og generere værdi for virksomheden, skal brugerne dele det gennem sociale If it 

n vigtigste målsætning for 

BM at pleje relationen til brugerne i netværket, så deres links cirkulerer til så mange som 

                                                 
100 Begrebet 'rationaliseret intimitet' bruges af den svenske sociolog Martin Berg i hans igangværende 

sociale medier som et regulatorisk regime, som muliggøres gennem brugernes trang til øget synlighed og 
social forbundethed.  
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muligt. BM's produkt bliver i netværket forbundet med en personlig handling hos brugeren, 

der vil fremme en reaktion hos modtageren. Gaven eller oplevelsen skifter journalistikkens 

fokus fra indhold til kontekst, hvilket kan være med til at udfordre BM's selvforståelse. 

 

'Kvalitetsjournalistik' handler om, at indholdet og ikke indpakningen skal have en høj værdi 

for at skabe gennemslagskraft. Denne nye distributionsform forskyder journalistikken til et 

personligt og følelsesbetonet univers, hvor holdninger, værdier og underholdning dominerer. 

Netværket udgør en ny type teknologisk og socialt medieret offentlighed, der bygger på 

personlige bånd med individer, man i forvejen kender og deler holdninger med. På samme 

måde som BM's debatfora sætter en bestemt dagsorden, som retter sig mod et bestemt 

segment af befolkningen, danner netværket et normfællesskab af ligesindede, baseret på 

personlige relationer. 
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4.5 Subjektdannelse: Hybride relationer 
Analysen har hidtil undersøgt, hvordan synlighedsfelter, tekniske installationer, og 

vidensformer i BM's strategiske kommunikation skaber både muligheder og begrænsninger 

for, hvilke bånd der kan etableres mellem mediehuset og brugerne. De strategiske 

pejlemærker relevans, nytte, interesse og kvalitetsjournalistik former på hver deres måde 

relationen mellem mediehuset og dets brugere. I det følgende undersøger jeg, hvilke 

positioner og relationer der dukker op i BM's strategiske kommunikation, og hvordan 

kommunikationen former brugerne og deres handlemuligheder. 

 

Relationen mellem BM og brugerne er langt fra er entydig. Undervejs i analysen er jeg stødt 

på flere modsætninger mellem de rationaler og diskurser BM's kommunikation knytter an til. 

En hybriditet af roller og selvbeskrivelser for både BM og brugerne dukker op i det 

relationelle magtperspektiv. 

Indholdet i BM's onlineunivers indeholder en dobbeltlogik, hvor nyhedshistorier, guides og 

personaliseret journalistik både formidles i et hyperindividualiseret informationsrum og som 

en delt, social oplevelse, hvor brugerne forventer at deltage og blive hørt (Deuze 2006: 68). 

Mediehusets subjektivering af brugernes roller og kompetencer virker tilbage på koncernens 

egen selvforståelse og på denne måde opstår en række komplekse og kontekstspecifikke 

magtrelationer, der manifesterer sig i modstridende krav til både BM og brugerne. 

 

En vekslen mellem deltagelsesregimets løfter om medbestemmelse, inddragelse og 

anerkendende dialog og en øget kundeorientering, kommerciel styring og designjournalistik 

kommer til syne i analysen. BM's praksis konvergerer en top-down corporate strategi med 

brugerdrevne aktiviteter. 

 

4.5.1 Vekslende handlemuligheder 
Disse kontraster tegner en skizofren medievirksomhed, der taler med flere stemmer og hele 

tiden må veksle mellem konkurrerende diskurser, fremgangsmåder og idealer. Dette billede 

træder tydeligere frem på de følgende sider. 

De forskellige brugerkonstruktioner og magtteknologier er skitseret i nedenstående tabel og 

uddybes efterfølgende i teksten. 
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Opdelingen skal forstås analytisk, fordi rollerne i praksis vil overlappe og være samlet i den 

samme aktør, brugeren, som må se sig selv tiltalt på en lang række, ofte modstridende måder. 

 

 

 
B ruger rolle 
/type af deltager 

 
Involvering 
 

 
Kompetencer og  
egenskaber 

 
Magtteknologi 
/ B M's rolle 

 
Diskurs og  
domæne 

Forbruger  
 
 

Indirekte / skjult  
interaktion  
 

Del af attraktiv 
målgruppe for  
annoncører 

Objektivering 
Matchmaker for  
annoncører 

Kommerciel  
 
Privat 

K unde Køb gennem  
abonnement og  
læsershops   

Købedygtig livsnyder Sælger  Kommerciel 

Bruger Indirekte / skjult  
interaktion 

Målrettet og kræsen 
Forventer nonstop,  
allround service  

Serviceudbyder  
af viden og  
underholdning 

Service 
 
Privat 

Privatperson  
 
 
 

Subjektets 
selvforhold /  
Optimering af  
livskvalitet 

Selvstændigt og  
ansvarligt individ  
Identitet gennem  
forbrug og livsstil  

Problemer og  
løsninger 
Livshjælper 
Rådgiver/Ven 

Service /  
kommerciel 
 
Privat  

E kspert 
 

Indlæg  via  
brugerplatforme 

Ressourcefuld 
deltager  
med lokal- og  
dagligdagsviden 
Medlem af fællesskab 

Kurator via 
annonceplatform 

Kommerciel  
 
Offentlig / 
privat 

Samfundsborger 
 

Modtager og  
læser af nyheder 
 

Deltager i  
demokratiet 

Oplysende 
instans 
Demokratiets 
vogter 

Publicistisk 
 
Offentlighed 

Medproducent 
 

Læserpaneler Aktiv og ressource- 
fuld bidragsyder 
 

Samtale- og  
sparringspartner  
Researcharkiv 

Publicistisk 
/ 
kommerciel 
Privat 

Kommentator  
 

Kommentarfelter 
og debatfora 

Aktiv deltager 
Kilde til interaktion 

Administrator af  
interesse 

Kommerciel 
/ publicistisk  
Offentlig 

Passage 
 
 

Distribution via 
gavegivning  

Bindeled i  
socialt netværk  

Socialt netværk  
Rationaliseret 
intimitet 

Kommerciel  
 
Privat 

 
Tabel 2: Oversigt over roller og magtteknologie r i relationen mellem Ber lingske M edia og brugerne. 
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K unde - leverandør 

Den individuelle kunde bliver kommunikeret som omdrejningspunkt for hele BM's virke. 

Kunderollen dukker eksplicit op i koncernledelsens kommunikation om indtjening, som 

placerer BM i rollen som indholdsleverandør og sælger af en vare. Analysen har vist, hvordan 

BM's kommercielle aktiviteter ekspanderer på de områder, hvor der antages at være 

efterspørgsel og købekraft. 

 

Forbruger  matchmaker for annoncører 

Brugerne iagttages som potentielle forbrugere af annoncørernes produkter. Her handler det 

 

Ved at måle og analysere på de attraktive målgruppers adfærdsmønster og koble med 

demografisk data bliver forbrugeren en del af en statistik, der kan dokumentere over for 

annoncører, at en reklame er pengene værd. 

 

Bruger - serviceudbyder 

Brugernes indflydelse på det journalistiske produkt i langt højere grad er indirekte end 

direkte. BM får øjeblikkelig afregning ved kasse ét, hvis det producerede indhold ikke falder i 

brugernes smag.  

På nettet konstrueres brugerne både som passive modtagere og aktive og beslutningsdygtige 

individer. Denne aktive position hænger sammen med BM's mission om at være til nytte og 

give brugerne noget, de kan bruge. Her iagttages brugerne som et bedømmelsesudvalg, hvor 

BM er til konstant eksamination. De involveres her i egenskab af handlekraftige 

'gatewatchers' med en fjernbetjening til at zappe væk med, lige ved hånden. Brugerne opfattes 

som selvstændige og målrettede individer, der ved, hvad de vil have, og forventer at få 

nonstop, allround service af BM som serviceudbyder. 

Kommunikationen om, at det er mediehusets opgave at skabe relevans og give brugeren en 

behagelig genvej til den rette information udtrykker på samme tid, at brugeren ønsker 

bekvemmelighed og skal have viden og underholdning serveret uden nogen egenindsats. Her 

er ikke tale om handlekraft, men snarere om passivitet. 

 

Ansvarstagende individ - livshjælper 

Flere af BM's emneområder opererer ud fra en kommerciel logik, hvor en nærgående 
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servicejournalistik om livsstil og forbrug mobiliserer og engagerer forbrugerne ved at 

inddrage og problematisere deres hverdag. Den fragmenterede medievirksomhed skaber et 

udvidet handlerum for subjektiveringer, og indenfor BM's journalistiske nicheområder kan 

brugerne ikke bare genkende sig selv som borger eller onlinebruger, men også som 

medarbejder, bevidst forbruger, forælder, pendler, rejselysten eventyrer, karrieremenneske, 

kæreste, osv. 

BM's konstruerer brugeren som privatperson, mens BM som rådgiver og livshjælper skal løse 

de problemer og risici, subjektet identificeres med (Eide et al. 1999: 533)101. Mediehuset 

positionerer sig selv som en aktiv medspiller i brugernes liv og søger at indskrive sig i deres 

selvprojekt. Ifølge Eide og Knight opstår en governmental styring, der virker gennem 

problematiseringer og åbner op for en uendelig proces af optimering af modtagerens levevis. 

BM tiltaler et subjekt, der er individuelt ansvarlig for sit eget liv og velbefindende, de er 

købekraftige livsnydere, med et udtalt shoppe-gen, hvilket kommer annoncørerne til gode. På 

denne måde skaber journalistikken politiserede og handlekraftige subjekter og fremmer et 

evigt mulighedsrum for forbedringer af den enkelte. 

De varierende subjekter i den journalistiske servicediskurs bliver genstand for en pastoral 

ledelse som samtidig virker som subjektets egen selv-styring (Eide et al. 1999: 540-541). Den 

liberale governmentality virker ved at inkludere gennem frie valg, handlekraft, individets 

forandringsprojekt og skabelse af identitet. Her opstår et subjektiveringsparadoks, hvor 

individernes livsstil og forbrug på den ene side kommunikeres som noget unikt, relateret til 

den enkeltes personlige udvikling. På den anden side inviteres alle BM's brugere kollektivt 

indenfor som deltagere i samme uendelige optimeringsmaskine. 

 

Ressourcefulde og handlekraftige medproducenter 

Ligesom BM skal være til gavn for brugerne, kommunikerer koncernledelsen, at brugerne 

skal være  i den journalistiske proces102. Brugerne bliver inddraget 

som sparringspartnere og medproducenter i deres egenskab af privatpersoner. På denne 

baggrund skabes et rum for, at de kan tippe og vejlede mediehuset om, hvilke emner fra deres 

                                                 
101 

forms of positivization (enhancement, refinement, improvement, growth, etc.). Because they deal with 
potentialities and possibilities, risks  and the services that define and process them  are in theory infinitely 
expansible. In a promotional context, therefore, the logic of individualized risk tends to be the optic through 

(Eide et al. 1999: 533). 
102 Knudsen 27.10.2009 
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eget liv der er særligt interessante. BM har oprettet et 'MediaPanel', hvor brugere inviteres til 

frivilligt at dele sine meninger, syn på samfundet og deres dagligdag: 

 

Formålet med MediaPanelet er at komme endnu tættere på danskernes og 

din hverdag. Vi vil med andre ord tættere på de tendenser, følelser og 

holdninger, som rører sig hos dig og andre læsere, og vi vil gerne gøre mere 

brug af den viden og erfaring, som vores læsere ligger inde med.103 

 

Brugerne bliver konstrueret som kilde til den viden og de emner, som journalistikken skal 

beskæftige sig med. Igen iagttager kommunikationen følelser og holdninger som værdifuldt 

materiale, der kan skabe interesse og en tættere brugerrelation. Denne tendens er velkendt fra 

eks. nyhedsudsendelsernes vox pop-spørgsmål om aktuelle emner til tilfældige danskere på 

gaden. Henvendelsen antager en smigrende karakter og tillægger brugerne nogle indsigter og 

ressourcer, som BM ønsker at drage fordel af. Brugerens privatliv sættes som 

omdrejningspunkt for den aktive deltagelse. 

 

Hverdagsekspert - annonceplatform 

Dagligdagsperspektivet åbner op for, at brugerne også kan byde ind med viden og ekspertise 

om deres liv og velbefindende. Brugerne bliver eksperter i deres eget liv, hverdag og 

nærmiljø. Hvor det i ovennævnte læserpaneler er journalisterne, der stiller spørgsmålene, kan 

brugerne selv øse ud af deres viden, erfaringer og dagligdagsiagttagelser på de 

brugergenererede sider dinby.dk, urbanblog.dk, aok.dk, aoa.dk, mv. 

Det er en vigtig præmis for BM's brugerdrevne platforme, at mediehuset iagttager de 

potentielle deltagere som nogle, der har noget at byde på. Når disse sites sættes i søen, er det 

baseret på en antagelse om, at brugerne i de online fællesskaber kan hjælpe, servicere og 

levere nyttig information til hinanden. Hverdagsperspektivet og nærmiljøet tillægges høj 

værdi, fordi det harmonerer med det livsstils- og forbrugsunivers, annoncørerne vil eksponere. 

På de brugerbaserede sites leverer BM en annonceplatform og bliver kurator for brugernes 

personlige fortællinger til offentligheden. 

 

 

                                                 
103 www.mediapanelet.dk   
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Samfundsborger  demokratiets vogter 

Når BM fremhæver sine egne kvalifikationer og idealer med henvisning til et historisk 

våbenskjold, særlige status og høje ambitioner som demokratiets vogter kommunikeres et 

(traditionelt) forhold mellem oplysende udgiver og modtageren som borger i et demokratisk 

samfund. Her indtager BM en position som bedrevidende autoritet, hvilket forudsætter et 

billede af brugerne som nogen, der skal oplyses og opdrages. Her er det BM, der ved, hvad 

brugerne bør have. 

Brugerne er ikke deltagere i den journalistiske produktionsproces, men BM sidder tungt på 

den redigerende magt og vurderer, hvilke udvalgte stemmer (eks. bloggere) der får en 

taleposition, som tegner mediehuset udadtil. De traditionelle gatekeeperroller, hvor 

journalisterne udvælger og prioriterer indholdet, består. Der er klare grænser mellem det 

professionelle producerede (autoritative) og det brugergenererede indhold, ligesom BM kan 

sanktionere uacceptabel opførsel. 

 

Kommentator  administrator af interesse 

Brugerne kan kommentere på artikler fra koncernens lokale og regionale sites. På de 

landsdækkende medier er respons på artikler lukket land. Temaer som politik, udenrigsstof, 

business, kriminalstof, mv. som vedrører hele samfundet, har BM's skribenter monopol på at 

formidle om. Det anskues altså som autoritative sagsområder, hvor brugernes bidrag ikke 

vurderes at have nogen værdi. I stedet henvises brugerne til de online debatfora, hvor BM 

administrerer debatten ved at vurdere, hvad der vil vække mest interesse, og hvad samtalen 

skal handle om. Brugerne iagttages som aktive deltagere i samtalen og kilder til interaktion, 

 

 

Passagepunkt  socialt netværk 

BM's strategiske mål om at inddrage brugernes sociale netværk indebærer en 

subjektkonstruktion, hvor individet ikke længere udgør en 'endestation' som modtager i den 

modsatte ende af værdikæden. I et netværk konstrueres journalister og brugere i forhold til en 

norm om passage (Jensen 2005: 303). Brugerne er her ikke længere nogen, mediehuset 

kommunikerer til eller med, men nogle, som BM kommunikerer igennem. Der skal ikke mere 

end et klik til, førend brugerne er kuratorer eller ambassadører for BM i et normfællesskab 

med andre, som deler samme interesser og værdier. 
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Brugernes frivillige deltagelse i et netværk, som faciliteres af BM, kan forstås med den 

liberale governmentalitets præmis om den enkeltes frihed. Her er nemlig ikke tale om tvang 

eller en bunden position, men om at BM stiller det frie subjekt overfor nogle 

handlemuligheder. BM vil være en del af brugernes selvfremstilling, som de skaber ved at 

dele og anbefale links i diverse fællesskaber på nettet. I dette perspektiv opstår en interessant 

styringsrelation mellem BM og brugerne: BM praktiserer en magt, der legitimerer sig selv 

gennem subjekternes selvstændige beslutning om at engagere, synliggøre og udtrykke sig 

selv. Brugerne opfordres til at tage BM's links til sig og gør dem til sine egne, og hermed 

etablerer BM et løst organiseret sammenvæv af midlertidige kuratorer. 

Relationen mellem BM og deltagerne kan karakteriseres som et fællesskab af kuratorer. BM 

fungerer som kurator for det brugergenererede indhold ved at hjælpe brugerne med at 

formidle og dele deres fortællinger. Hele netværket og alle dets deltagere (professionelle 

journalister såvel som 'civile' deltagere) bidrager til at producere en diskursiv forestilling om, 

hvad BM er. Det er altså ikke bare virksomheden selv, der kommunikerer sit eget selvbillede. 

BM's identitet konstrueres i takt med, at tusindvis medlemmer i netværket vælger  eller ikke 

vælger  at klikke på en bestemt knap. 
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5 Konklusion 
 

I det aktuelle mediemarked kommunikerer BM, at en tættere relation og et større kendskab til 

brugerne er nødvendigt for at drive en bæredygtig medievirksomhed. Frem for produktet 

anskues relationen og oplevelsen afgørende for journalistikken, som derfor skal være 

personlig, social og involverende. Digitale teknologier iagttages strategisk som 

dialogskabende og deltagerorienterede værktøjer, der kan etablere loyale bånd til brugerne. 

Gennem et casestudie af BM's strategiske kommunikation udforsker specialet, hvordan 

organisationen involverer sine brugere. Specialet iagttager med Foucaults governmentality-

tilgang journalistik som en historisk variabel og kontekstspecifik teknologi, hvor forskellige 

teknikker, praksisser og sandheder former brugerkonstruktioner og dermed BM's 

selvbeskrivelse. Analysen undersøger med Dean, hvordan synlighed, tekniske aspekter, 

vidensformer og subjektdannelse konstruerer et handlerum for vekslende magtrelationer, der 

udfordrer organisationens kommunikation om sig selv. 

 

5.1 Mere og mindre styring 
Analysen af BM's strategiske tiltag har anskueliggjort, at mediehusets identitet oscillerer 

mellem publicistiske idealer og krav fra markedet. Pejlemærkerne relevans, nytte, interesse og 

kvalitetsjournalistik afspejler disse åbenlyse kontraster, og undersøgelsen af BM's involvering 

af brugerne peger på, at den igangværende omstilling til digitale platforme forstærker 

inkonsistensen i koncernens selvforståelse. 

Organisationen skal hele tiden navigere i forhold til et paradoks, hvor strategierne på samme 

tid kommunikerer mere og mindre styring: Mens et hyperindividualiseret kundefokus dikterer 

en øget kommerciel styring, fremmer digitale teknologier et deltagelsesregime, hvor brugerne 

tiltales som ressourcefulde og engagerede deltagere. Det kan fratage journalisterne den 

redaktionelle kontrol. Både ønsket om at komme tættere på den enkelte bruger på den ene side 

og skabe brugerinddragelse, deltagelse og dialog på den anden side kommunikeres som 

økonomiske nødvendigheder og faciliteres af digital teknologi. Denne journalistik på læsernes 

præmisser iagttages som en vej til økonomisk overlevelse, men er samtidig baseret på en 

umulighed, fordi den publicistiske selvforståelse om kvalitet og tilstræbt objektivitet kommer 

på tværs. Paradokset søges løst gennem en differentieret involvering af brugerne. 



77 

5.2 Involvering vs. autonomi 
Kommunikationen former et handlerum med modsatrettede relationer mellem BM og 

brugerne. Kontrasterne tegner en organisation, der taler med flere stemmer for at balancere 

konkurrerende diskurser, praksisser og idealer. Denne hybriditet af roller og selvbeskrivelser 

kommer til syne i Foucaults relationelle magtperspektiv. 

 

Når vi iagttager BM's involvering af kunderne som et reformprogram, bliver det tydeligt, at 

det kun er den kommercielle del, der reformeres. BM inddrager kun brugerne i det omfang, 

det understøtter koncernens økonomiske overlevelse ved at opbygge loyalitet og engagement. 

Pejlemærkerne relevans, nytte og interesse er direkte og indirekte med til at inkludere 

brugerne i organisationen, mens 'kvalitet' virker som en distancerende eksklusionsmekanisme 

og søger at legitimere koncernens særlige status og sikre professionel autonomi. 

 

De tekniske metoder til identifikation, klassificering og prognoser understøtter BM's strategi 

om relevans og interesse. De fører til en øget rationalisering, hvor kunderne som målbar data 

bliver styringsredskab for BM som forretning. Konstruktionen af individuelle og kræsne 

brugere strammer grebet om BM's journalistiske praksis og skaber en hypersegmentering af 

publikum. I koncernens repræsentation af brugeradfærd placerer BM sig i rollen som 

formidler, administrator og producent af popularitet og indtræder direkte som aktør i 

medieoplevelsen for at tilrettelægge interaktionen og fremme bestemte adfærdsmønstre, der 

kan generere højere klikrater. 

 

Ambitionen om at være til nytte for brugerne resulterer i en eksplosion i mængden af livsstils- 

og forbrugsorienteret journalistik og udvider normerne for, hvad mediehuset skal beskæftige 

sig med. Nicheorienteringen og spredte kommercielle aktiviteter fragmenterer koncernens 

portefølje og udvider det netværk af identifikationer, der møder brugerne. 

BM's forretningsmodel er knyttet til en formning af subjekterne, der baserer sig på normer og 

værdier om, hvordan de på forskellig vis kan optimere deres livskvalitet. Som en 

governmental teknologi kan 

selvledelse, hvor brugerne kan optimere sig selv på baggrund af en hybriditet af viden og 

vejledning, der tilbydes på forskellige nicheplatforme. 

BM vil indskrive sig i individernes selvrealiseringsprojekt og involverer ikke brugerne som 
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aktive samfundsborgere i en fælles, demokratisk arena, men som travle og krævende 

forbrugere med unikke behov og interesser, som mediehuset i egenskab af serviceudbyder 

skal imødekomme. Som målrettede gatewatchers udgør brugerne et bedømmelsesudvalg for 

BM's aktiviteter. Koncernen ligner mere og mere et døgnåbent varehus, hvor journalistpriser 

og publicistiske idealer i glas og ramme vidner om, at koncernen er til nytte for samfundet (og 

ikke den enkeltes forfølgelse af et bedre liv). 

 

Digitale teknologier og en tiltagende markedsdiskurs fremmer forestillingen om, at 

journalistikken henvender sig til aktive brugere, der som medproducenter forventer at blive 

hørt og involveret. Koncernen tiltaler i smigrende termer brugerne som bidragsydere, og 

dagligdagsperspektivet inkluderer brugerne som hverdags- og lokaleksperter. 

BM involverer ikke sit publikum i 'kvalitetsjournalistikken', men tildeler sig selv en 

privilegeret taleposition ved kun at lade kunderne deltage direkte i private og sociale 

domæner, der er orienteret mod lokalmiljø, holdninger, forbrug og livsstil  eller producerer 

viden om brugernes behov og interesser. BM fastholder den professionelle gatekeeping og 

redaktionelle kontrol og adskiller nøje det autoritative kvalitetsindhold fra brugernes bidrag, 

som i en professionel logik ikke opfattes som 'kvalitet'. 

 

Debat- og holdningsstoffet byder sig til som en måde at adskille BM fra andre medier og 

profilere sig på sit værdipolitiske ståsted. BM søger at fremme en bestemt dagsorden og debat 

ved at mobilisere et særligt brugersegment som kommentatorer. Heller ikke her er der tale om 

en fælles offentlig diskussionsarena på tværs af samfundets borgere, men nærmere en værdi- 

og livsstilspolitisk ensretning, der afspejler den attraktive målgruppes interesser og 

holdninger. 

BM kommunikerer, at indholdet skal være en oplevelse, som kan skabe intersubjektive 

relationer i en social kontekst. Ved at inddrage brugerne i cirkulationen af indhold gennem 

gavegivning i deres netværk, tiltaler BM dem som deltagere og indtager en rolle som 

procesfacilitator i et normfællesskab af ligesindede. Koncernen kombinerer en målsætning om 

profit med brugernes personlige og intime relationer. En magtform, der legitimerer sig selv 

gennem brugernes ønske om at synliggøre og promovere sig selv ved hjælp af BM's indhold. 

 

Disse logikker forskyder journalistikken til en følelsesbetonet og personlig kontekst, hvor 
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underholdning, popularitet og udveksling af meninger skal vække interesse. Det skaber ikke 

kun vekslende roller for mediehusets brugere, men også for journalisterne som nu på en gang 

skal varetage et job som traditionel redaktionel gatekeeper, datatekniker, administrator af 

brugerindhold, facilitator af fællesskaber og deltager i et netværk i øjenhøjde med brugerne. 

Nye former for dialogorienteret og involverende journalistik eksisterer parallelt med 

traditionelle, hierarkiske relationer mellem mediehuset og brugerne. På samme tid som 

subjekterne i egenskab af kunder, forbrugere og brugere repræsenterer noget individualiseret 

og unikt, der på en personlig og intim vis skal serviceres af BM, bliver de tiltalt som aktive 

deltagere  enten som medproducenter, hverdagsekspert, kommentatorer eller passage for 

medievirksomheden i sociale netværksrelationer. 

 

5.3 Formålet der blev væk 
Brugerens rolle som samfundsborger, der passivt bliver informeret og oplyst, understøtter 

koncernens forståelse af sin egen rolle i samfundet. Det styringsobjekt, som de publicistiske 

idealer retter sig mod, bliver imidlertid opløst af koncernens egen fragmenterede, 

kommercielle og værdipolitiske praksis. For ikke at blive revet med af strømmen og blive 

overflødiggjort i det oprørte hav, klynger organisationen sig til de publicistiske værdier. Men 

det er svært at få øje på den fælles demokratiske offentlighed, som BM anser som sin 

fornemmeste opgave at udvikle. 

 

Forhandlingerne om de kommende års mediestøtte er planlagt til at begynde dette efterår. Her 

er diskussionen om journalistikkens formål i forhold til samfundet højaktuel. Støtten bygger 

på, at medierne som institution kan være et fælles oplysende referencepunkt og tjene 

demokratiet. Politikernes plan er at gøre tilskudsordningerne uafhængige af tekniske 

platforme og også tilgodese andre medier end de traditionelle dagblade, radio og tv. 

Når mediernes digitale forretningsmodel indretter sig efter opfattelsen af, at det er en illusion 

at henvende sig til en samlet masse, er det bemærkelsesværdigt, at den journalistiske 

selvforståelse stadig bunder i et ideal om at betjene 'offentligheden' som demokratiets vogter. 

 

Lige nu tjener de publicistiske idealer og professionens selvforståelse mest af alt til at holde 

medieorganisationen samlet, mens mediehusets aktiviteter breder sig ud over det 

samfundsskabende formål for at holde sig oven vande. 



80 

6 Litteratur 
 
Andersen, N.Å. (1999). Diskursive analysestrategier. Frederiksberg: Nyt fra 
 Samfundsvidenskaberne 
Anderson, C. (2008). Journalism: Expertise, authority, and power in democratic life. I 
 Hesmondhalgh, D. &  Toynbee, J. (red). The Media and Social Theory. (pp.248-263). 
 Routledge 
Barry, A. (1996) Lines of communication and spaces of rule. I Barry, A., Osborne, T. & Rose, 
 N. (red). Foucault and Political Reason. Liberalism, neo-liberalism and rationalities 
 of government. (pp.123-142)  London: UCL Press 
Berg, M. (2010). Rationalized Intimacy and Disciplinary Social Networks, working paper: 

  http://slideshare.net/drberg/milano-2010 
Boczkowski, P. & Lievrouw, L. (2008). Bridging STS and Communication Studies: 
 Scholarship on Media and Information Technologies. I Edward J. Hackett, E.J., 

Amsterdamska, O., Lynch, M. & Wajcman,  J (red). The Handbook of Science and 
Technology  Studies (pp. 949-977) London: MIT Press 

Bowman, S. & Willis, C. (2003). We Media. How audiences are shaping the future of news 
and information. The Media Center at The American Press Institute: 
http://hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf 

Briggs, M. (2011) Start spreading the news, Nieman Reports Sommer 2011: 
 http://www.nieman.harvard.edu/reports/article/102623/Start-Spreading-the-News.aspx 
Broersma, M. (2010). The Unbearable Limitations of Journalism. On Press Critique and 
 Journalism's Claim to Truth, The International Communication Gazette, 72(1): 21 33 
Bruns, A. (2008). Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: F rom Production to Produsage. 
 New York: Peter Lang 
Bøtter, J. (2010). NQ: Involvering med sociale medier. (Uddrag pp. 1-18). Wemind. 
Cottle, S. (2003, red.). Media organisation and production. London: Sage 
Curran, J. (2010). THE FUTURE OF JOURNALISM, Journalism Studies, 11, 4, 464  476. 
Dahlager, L. (2001). I forebyggelsens magt, Distinktion  tidsskrift for samfundsteori, 3, 91-
 102 
Davis, A. (2010) Politics, Journalism and New Media: Virtual Iron Cages in the New Culture 
 of Capitalism. I Fenton, N. (red). New media, Old news  Journalism & Democracy in 
 the Digital Age. (pp. 121-137). London: Sage 
Dean, M. (1996). Foucault, government and the enfolding of authority.  I Barry, A., Osborne, 
 T. & Rose, N.  (red). Foucault and Political Reason. Liberalism, neo-liberalism and 
 rationalities of government.  (pp. 209-230)  London: UCL Press 
Dean, M. (2006). Governmentality-Magt og styring i det moderne samfund. Frederiksberg: 
 Forlaget Sociologi 
Deuze, M. (2011, red.). Managing Media Work. London: Sage. 
Eide, M. & Knight, G. (1999). Public/Private Service: Service Journalism and the Problems of 
 Everyday Life, European Journal of Communication, 14(4), 525-547 
Elkjær, J. (2010). Sådan redder de journalistikken. Århus: Ajour 
Erhvervs- og Byggestyrelsen (14.09.2010). Danske virksomheder lytter til brugerne: 
 http://ebst.dk/nyheder/162353 
Fenton, N. (2010). Drowning or waving? New Media, Journalism and Democracy. I Fenton, 
 N. (red). New  media, Old news  Journalism & Democracy in the Digital Age. (pp. 3-
 16) London: Sage 
Foucault, M. (2002). Overvågning og straf. Fængslets fødsel. Det lille Forlag 



81 

Foucault, M. (1978). Security, Territory, Population  Lectures at the Collège de F rance 
 1977-1978. Ch. 13., 333-361 
Foucault, M. (2001). Socialmedicinens Fødsel. Distinktion, 3, 11-23 
Foucault, M. (2000). The Subject and Power. I Faubion, J.D. Michel Foucault, Essential 
 works of Foucault 1954-1984, vol. 3, Power, (pp. 326-348) Allen Lane The Penguin 
 Press. 
Foucault, M. (2007). What is critique? In Sylvère Lotringer (red), The Politics of Truth (pp. 
   41-83). Los Angeles: Semiotext(e) 
From, U. (2007a, 12. juni). Tips og Eventyr. UPDATE: 
 http://update.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB01460799 Tilgået 12. august 2011. 
From, U. (2007b) Forbruger- og livsstilsjournalistik: En analyse af nytte og nydelse i 
 journalistikken, MedieKultur: Journal of media and communication research, 42/43, 
 35-45 
Green J. & Jenkins, H. (2009). The Moral Economy of web 2.0 audience research and 
 convergence culture. I Holt, J. & Perren, Alisa (red). Media Industries  History, 
 Theory and Method. (pp. 213-226) Wiley-Blackwell 
Gudmand-Høyer, M., Raffnsøe, S., & Thaning, M.S. (2008). Foucault. Frederiksberg: 
 Samfundslitteratur 
Hallin, D.C. (2008). Neoliberalism, social movements and change in media systems in the late 
 twentieth century. I Hesmondhalgh, D. & Toynbee, J. (red). The Media and Social 
 Theory. (pp. 43-58). Routledge 
Hartley, J.M. (2009). Nye Medier - ny journalistik? En pilotundersøgelse af 
 netnyhedsproduktionen i Danmark, Journalistica, 1, 28-46. 
Hartley, J.M. (2011). Radikalisering af kampzonen: en analyse af netjournalistisk praksis og 
 selvforståelse i spændingsfeltet mellem idealer og publikum. Roskilde Universitet.  
Hjarvard, S. (2007). Den politiske presse. En analyse af danske avisers politiske orientering, 
 Journalistica, 5, 27-53. 
Hjarvard, S. (1995). Servicejournalistikkens udbredelse i dagspressen. I Nyhedsmediernes 
 rolle i  det politiske demokrati, København: Rapport Udgivet af Medieudvalget, 
 Statsministeriet. Kapitel 6.1: http://smu.imv.au.dk/hjarvard/6.html#6.1 Tilgået 12. 
 august 2011. 
Horst, M., Kjær, P., & Langer, R. (2009). Virksomheder  Medier  Markeder. I Langer, R.,  

Kjær, P., & Horst, M. (red), Produktiv journalistik: Virksomheder - medier  markeder 
(pp.11- 20). København: Handelshøjskolens Forlag. 

Hujanen, J. & Pietikäinen, S. (2004). Interactive Uses of Journalism: Crossing Between 
 Technological  -Using Practices. New Media & 
 Society, 6, 383-401. 
Jacobsen, P.F. (2010). Journalistik i netværk. Danske erfaringer med inddragelse af kilder og 
 brugere i det  journalistiske arbejde. UPDATE: 
 http://update.dk/cfje/Kildebase.nsf/ID/KB01243151/$file/Journalistik_i_netv
 %C3%A6rk_WEB_2.pdf?OpenElement 
Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York 
 /London: New York University Press 
Jensen, A.F. (2005). Mellem ting. Foucaults filosofi. Frederiksberg: Det Lille Forlag 
Jensen, L. (2011). Årtiet, hvor journalistikken døde  og blev genoplivet. I Lund, A.B. &  

Andersen, S. (red). Tilbageblik fra 2020. Hvad skete der med medierne? (pp. 11-24) 
 København: Gyldendal 
Kabel, L. (2008). Dansk journalistikforskning 2002-2007: En kortlægning af forskningen og 



82 

 dens resultater. Kbh.: Dagpressens Fond 
Kneer, G. & Nassehi, A. (1997). Niklas Luhmann - introduktion til teorien om sociale 
 systemer. København: Hans Reitzels. 
Knudsen, L. (2009). Forandringsledelse i Berlingske Media, oplæg ved Biblioteksledermøde:  
 http://fatrocket.dk/bib09/ 
Kontrabande & Wemind (2010). Mediemodeller 2010: Nye bæredygtige eksperimenter, 
 initiativer og  forretningsmodeller for journalistik:  
 http://mediemodeller.dk/m2010.pdf  Tilgået 20. oktober 2010. 
Krause-Kjær, N. (2007). På vej fra newspaper til viewspaper, Prent, Avisen i undervisningen, 
 maj 2007, 8-9 
Lemke, T. (2007a). An indigestable meal? Foucault, governmentality and state theory, 
 Distinktion, 15, 43-64 
Lemke, T. (2007b). Biopolitik  En Introduktion. København: Hans Reitzels Forlag 
Lessenich, S. (2011). Constructing the Socialized Self: Mobilization and Control in the 
 Governmentality: 
 Current Issues and Future Challenges. (pp. 304-320). Routledge 
Lund, A. B. & Willig, I. (2009). Om forskningsprojektet: En nyhedsuge i Danmark 1999-
 2008. I Lund,  A.B., Ørsten, M. B. & Willig, I. (red). Hvor kommer nyhederne fra? 
 Den journalistiske fødekæde i Danmark før og nu. (pp. 109-120). Århus: Ajour 
Marjoribanks, T. (2003). Strategising technological innovation: The Case of News 
 Corporation. I Cottle, S. (red). Media organisation and production. (pp. 59-76) 
 London: Sage 
McCann, J. (2006). About. Dawn of the Participation Age: 
 http://participationage.wordpress.com/about/ Tilgået 17. marts 2011 
McNair, B. (2004). Sociology of journalism. London: Hodder Arnold 
Mecom (2009). Mecoms transformation: http://www.mecom.com/Video.aspx Tilgået 6. 
 december 2010 
Mik-Meyer, N. & Villadsen, K. (2007). Magtens former: Sociologiske perspektiver på statens 
 møde med borgeren. København: Hans Reitzels Forlag 
Mik-Meyer, N. (2009). Sundhedsstoffet: Risiko, ansvar og skyld. Lund (2009). Lund, A.B., 
 Ørsten, M. B. & Willig, I. (red). Hvor kommer nyhederne fra? Den journalistiske 
 fødekæde i Danmark før og nu. (pp.  109-120). Århus: Ajour 
Minke, K. (2009). Danske medier. Danske Dagblades Forening: 
 http://danskedagblade.dk/files/danskedagblade.dk/article_attachments/Download 
 _gratis_0.pdf Tilgået 27. april 2011. 
Morsing, M. & Chouliaraki, L. (2010) Media, Organizations and Identity. Palgrave 
 Macmillan 

 Service Broadcasting, Social Semiotics, 16 (2), 225-242 
Nolan, D. (2009), Rethinking Journalism Culture and Authority: Beyond 'Professionalism'. 
 Conference paper, downloadet fra: 
 http://anzca.net/search.html?ordering=&searchphrase=all&searchword=Nolan 
Orfelt, B. S. (2008). Moderne massekommunikation  fra tiltale til samtale. I Eiberg, K., 
 Karsholt, E. & Torp, S.(red) Integreret markedskommunikation (pp. 121-133). 
 Frederiksberg: Samfundslitteratur 
O'Reilly, T. (2004). The Architecture of participation: 
 http://oreilly.com/pub/a/oreilly/tim/articles/architecture_of_participation.html 
Pew Research Center (2010). Understanding the participatory news consumer  hov internet 



83 

 and cell phone users have turned news into a social experience, marts: 
 http://pewinternet.org/Reports/2010/Online-News.aspx 
Picard, R.G.(2009). Blogs, Tweets, Social Media, and the News Business, Nieman Reports, 
 Harvard University, efterår 2009. 
Rantanen, T. (2009). When News Was New. Malden, MA : Wiley-Blackwell. 
Rasmussen, E. (2011). Og Vinderen er... I Lund, A.B. & Andersen, S. (red). Tilbageblik fra 
 2020. Hvad skete der med medierne? (pp. 101-113) København: Gyldendal 
Riley, P., Usher, N. & Hollihan, T. (2010). Arguing for Survival: Strategic Communication 
 and Narrative  Accounts of Change in the News Industry. I Conference Proceedings - 
 National Communication Association/American Forensic Association (Alta 
 Conference on Argumentation), 403-411. 
Rose, N. (2001). Biopolitics in the Twenty First Century.Notes for a Research Agenda, 
 Distinktion, 3,25-44 

 
 N.(red). Foucault and Political Reason. Liberalism, neo-liberalism and rationalities 
 of government. (pp.37-64) London: UCL Press 
Rose, N. &. Miller, P. (1992). Political Power beyond the State: Problematics of Government. 
 British Journal of Sociology, 43(2),173-205. 
Rosted, J. (2005). Brugerdreven innovation  Resultater og anbefalinger. (forord, pp. 4-7) 
 Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs-økonomisk forskning og 
 analyse, oktober. København: http://ebst.dk/file/5884/ 
Schultz, I. (2007). Fra Partipresse over Omnibuspresse til Segmentpresse. Journalistica, 5, 5-
 26 
Scolari, C.A. (2009). Mapping Conversations about New Media: The Theoretical Field of 
 Digital Communication, New Media and Society, 11(6), 943-964 
Skoler, M. (2011). Community: A New Business Model for News, Nieman Reports sommer 
 2011: http://nieman.harvard.edu/reports/article/102622/Community-A-New-
 Business-Model-for-News.aspx 
Svendsen, G.T. & Svendsen, G.L.H. (2006) Social kapital  en introduktion. (kap. 2). Hans 
 Reitzels Forlag 
Thumim, N. (2010). Self-representation in museums: therapy or democracy? Critical 
 Discourse Studies, 7  (4), 291-304 
Tsui, L. (2009). Rethinking Journalism Through Technology. In Zelizer, B. (red). The 
 Changing Faces of Journalism. Tabloidization, Technology and Truthiness. (pp. 53-
 56). Routledge 
Usher, N. (23.11.2010). ion with Henry 
 Jenkins, Nieman Journalism Lab: 

http://niemanlab.org/2010/11/why-spreadable-doesnt-equal-viral-a-conversation-with-
henry-jenkins/ 

Willig, I. (2010). Constructing the Audience: A study of segmentation in the Danish 
 Press, Northern Lights, 8(1), 93-114. 
 



84 

6.1 Avis- og onlineartikler  
Benton, J. (24.11.2011) A/B Testing for headlines: Now available for Wordpress, Nieman 
 Journalism Lab: http://niemanlab.org/2010/11/ab-testing-for-headlines-now- 

available-for-wordpress/ 
Bergløv, E. & Elkjær, J. (29.04.2011) De rige og kloge klikker på sex og pelsdyr, politiken.dk:  
 http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1267776/de-rige-og-kloge-klikker-paa-sex-og-
 pelsdyr/ 
Berlingske Media (31.01.2011) Annoncering via behavioral targeting: 
 http://berlingskemedia.dk/78506/ 
Berlingske Media (02.05.2011) Berlingske Media, Jyllands-Posten og Politiken samarbejder 
 om unik målgruppeannoncering: http://berlingskemedia.dk/82953/ 
Berlingske Media (04.02.2011) Berlingske Media køber Netdoktor: 
 http://berlingskemedia.dk/78525/ 
Berlingske Media (2011). Berlingske Media  temaer og tillæg 2011: 
 http://berlingskemedia.dk/uploads/berlingskeFileArchiveFiles/868/ann_bem_bem 
 _tema_tillaeg_2011.pdf 
Berlingske Media (02.01.2011) Berlingske Tidende på vej mod store forandringer: 
 http://berlingskemedia.dk/77979/ 
Berlingske Media (08.04.2011) B.T. først med ny betalingsmodel: 
 http://berlingskemedia.dk/82430/ 
Berlingske Media (2008). En ny epoke, Årsskrift 2008: 
 http://berlingskeofficin.dk/uploads/berlingskeFileArchiveFiles/14/Arsskriftfinal.pdf 
Berlingske Media (2005). Evaluering af læseranalyseprojektet Tættere på læserne:  
 http://b.dk/upload/webred/pdf/TPLBerlingskeT.pdf 
Berlingske Media (26.01.2011) Første dag med det ny Berlingske: 
 http://berlingskemedia.dk/78485/ 
Berlingske Media (2009). Godt på vej, Årsskrift 2009: 
 http://berlingskemedia.dk/uploads/berlingskeFileArchiveFiles/630/BEM 
 _Aarsskrift2009.pdf 
Berlingske Media (10.12.01) Gonews.dk er nyhedssitet for unge: 
 http://berlingskemedia.dk/77757/ 
Berlingske Media, Historie  1968-1999: http://berlingskemedia.dk/43614/ 
Berlingske Media, Historie  2000-2009: http://berlingskemedia.dk/43602/ 
Berlingske Media (2010). Klar til et nyt mediebillede, Årsskrift 2010: 
 http://berlingskemedia.dk/uploads/berlingskeFileArchiveFiles/870/01-
 52_BM_aarsskrift_2010_150.pdf 
Berlingske Media (oktober 2009). Medier & markeder: Din adgang til de købedygtige 
 danskere: 
 http://berlingskemedia.dk/uploads/berlingskeFileArchiveFiles/631/Hvidbog.pdf  
Berlingske Business (18.02.2008). Ny chefredaktør for Midtjyske Medier: 
 http://business.dk/medier-reklamer/ny-chefredaktoer-midtjyske-medier  
Berlingske Media (03.03.2011) Nyt AOK .dk giver magten til brugerne: 
 http://berlingskemedia.dk/78584/ 
Bjerg, T. (05.12.2007) Sales, sales, sales, Journalisten: http://journalisten.dk/sales-sales-sales 
Dansk Kommunikationsforening (12.03.2010) 5 hurtige til Martin Wiinholt om interaktiv 
 kommunikation:
 http://kommunikationsforening.dk/Menu/Fagligt+nyt/Artikler/5+hurtige+til+Martin 



85 

 +Wiinholt+om+interaktiv+kommunikation 
Elkjær, J. (16.02.2011) Danske medier vil slagte tomgangsjournalistikken, politiken.dk: 
 http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1197444/danske-medier-vil-slagte-
 tomgangsjournalistikken/ 
Hansen, K. Ø. (05.12.2006). Hvad er brugerdreven innovation? Dansk 
 Kommunikationsforening: 
 http://kommunikationsforening.dk/Menu/Fagligt+nyt/Artikler/Hvad+er+ 
 brugerdreven+innovation%3F 
Hoxer, M.F. (25.05.2009). Læsershops er det tredje forretningsben, Mediewatch 
Knudsen, L. (27.10.2009) Altid en ny berlingske på vej, Lisbeth Knudsens blog: 
 http://lisbethknudsen.blogs.berlingske.dk/2009/10/27/altid-en-ny-berlingske-tidende 
 pa-vej/ 
Knudsen, L. (11.09.2007) Berlingske i en ny tid, Lisbeth Knudsens blog: 
 http://lisbethknudsen.blogs.berlingske.dk/2007/09/11/berlingske-i-en-ny-tid/ 
Knudsen, L. (18.01.2011). Hvordan skal journalistikken finansieres i fremtiden?:   
 http://ahaheder.dk/?p=697 
Knudsen, L. (16.09.2007) Tak for mange indlæg om alt det nye, Lisbeth Knudsens blog:  
 http://lisbethknudsen.blogs.berlingske.dk/2007/09/16/tak-for-mange-indl%C3%A6g-
 om-alt- det-nye/ 
Larsen, C.W. (03.01.2011) Berlingske uden tidende: 
 http://markedsforing.dk/artikler/vis/artikel/berlingske-uden-tidende/ 
Lumby, E. (17.08.2006). Hun kender læserne, B.dk: http://berlingske.dk/danmark/hun-kender-
 laeserne 
Lund, J. (02.12.2009). Kvalitets-journalistik har en tabersag på nettet, F DIM: 
 http://fdim.dk/nyheder/pressemeddelelsermedlemmer/2009/12/2/Kvalitets_journalistik 
 _har_en_taber 
Lund, J. (04.03.2010). Danskerne blogger som aldrig før, F DIM: 
 http://fdim.dk/nyheder/pressemeddelelser_Medlemmer/2010/3/4/danskerne_blogger 
 _som_aldrig_foer 
Lunde, N. (11.07.2004). Kære læser, B.dk: http://b.dk/danmark/kaere-laeser-19 
Lunde, N. (09.02.2003) Tættere på læserne, Berlingske Tidende, 1. sektion, side 2 
Madsen, J. (06.04.2011) Jørgen Ramskov: Radio 24syv bliver interaktiv, Journalisten.dk: 
 http://journalisten.dk/jorgen-ramskov-radio-24syv-bliver-interaktiv 
Overgaard, L. (17.03.2010) ErhvervsBladet bliver virksomhedernes værktøjskasse, evb.dk: 
 http://erhvervsbladet.dk/vaekstmaskinen/erhvervsbladet-bliver-virksomhedernes-
 vaerktoejskasse 
Pagh, L. (21.03.2007) Sådan overlever du din medieimperialist, Journalisten.dk: 
 http://journalisten.dk/sadan-overlever-du-din-medieimperialist 
Pariser, E. (30.05.2011) Når nettet tror, det kender dig, Politiken, 2. sektion, side 6 
Reseke, L. (16.12.2009). Carlsen: Man kan ikke lytte for meget til sine læsere, Mediawatch 
Robinson, J. & Sweeney, M. (09.09.2010). David Montgomery leaves Mecom, The 
 Guardian: http://guardian.co.uk/media/2010/sep/09/david-montgomery-leaves-mecom 
Scheel, A. (22.02.2011) WouldWorkWonders.com: http://ahaheder.dk/?p=879 
Sjølie, M.L. (06.10.2006). Avisdød: Omnibusavisen er død, Information, 20  21. 
Stryhn, L. (15.06.2009) Randers er en by med en ganske særlig charme, amtsavisen.dk:  
 http://amtsavisen.dk/randers/randers-er-en-med-en-ganske-saerlig-charme 
Weirup, T. (25.01.11) Tidende skifter: http://b.dk/kultur/tidende-skifter 



86 

7 Bilagsoversigt 
 
 
 
1: Oversigt over Berlingske Medias ejerskaber 
 
 
2: Berlingske Medias Forandrings Charter 2008 
 
 
3: Berlingske Medias mission og vision 
 
 
4: Berlingske Medias repræsentation af popularitet 
 
 
5: Forside på Berlingske Medias læsershop lidtmere.dk 
 
 
6: Vilkår for brug af hjemmesiden 
 
 
7: Berlingske Medias Redaktionelle principper 
Publicistiske principper og redaktørerklæring 
 
 
8: Eksempel på jobopslag 
Reporter til at dække samfundets brudflader 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

Bilag 1: Berlingske Medias ejerskaber 
 

 

Trykte medier 

Berlingske, BT, Urban, ErhvervsBladet, Dagbladet Holstebro-Struer, Folkebladet Lemvig, 

Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Viborg Stifts Folkeblad, Randers Amtsavis, Århus 

Stiftstidende, JydskeVestkysten(50%), Berlingske NyhedsMagasin, AutoBild BILEN, 

WeekendAvisen, AmagerBladet (60%), BallerupBladet, Bagsværd/SøborgBladet, City Avisen, 

Det Ny Odsherred, Frederiksberg Bladet, Frederiksværk Ugeblad, Haderslev Ugeavis, 

Kolding Ugeavis Onsdag + Weekend, KorsørPosten, Lokalavisen Bornholm (60%), 

Lokalavisen for Nørrebro/Nordvest, Lokalbladet Ringsted, Lokalavisen Taastrup , Skælskør 

Avis, Sorø Avis, Sønderborg Ugeavis, Ugeavisen Bov-Gråsten og omegn, Ugeavisen for 

Kalundborg, Ugeavisen Slagelse, Ugeposten (Helsinge), Valby Bladet, Vanløse Bladet, 

Vestegnen, Vesterbro  Bladet, Østerbro Avis (60%), Aabenraa Ugeavis, FavrskovAvisen, 

Folkebladet Djursland/Djurslandsposten, Grenaa Bladet/Djurslandsposten, Holstebro Onsdag, 

Lokalavisen Lemvig, Mariager Avis, Randers Onsdag, Ugeavisen Møldrup og Aalestrup, 

Ugeavisen Ringkøbing, Ugeavisen Struer, Ugebladet Skanderborg, Avisen Vestjylland, 

Ugeposten Skjern, Vesterhavsposten (50%), Viborg Nyt, Vinderup Avis, Århus Onsdag, Vejen 

Avis, Vojens Ugeavis (50%) 

 

Digital 

b.dk, bt.dk, urban.dk, erhvervsbladet.dk, midtjyskemedier.dk, dagbladet-holstebro-struer.dk, 

folkebladetlemvig.dk, dagbladetringskjern.dk, viborg-folkeblad.dk, amtsavisen.dk, stiften.dk, 

bny.dk (business.dk), bilen.dk, weekendavisen.dk, dinby.dk, dinby.dk/amager, 

dinby.dk/ballerup, dinby.dk/bagsvaerd, dinby.dk/soeborg, dinby.dk/bov, dinby.dk/city-avisen, 

dinby.dk/det-ny-odsherred, dinby.dk/frederiksberg, dinby.dk/frederiksvaerk, 

dinby.dk/haderslev, dinby.dk/kolding, dinby.dk/korsor, dinby.dk/graasten, 

dinby.dk/kobenhavn-n, dinby.dk/ringsted, lokalavisentaastruo.dk, dinby.dk/skaelskor, 

dinby.dk/soro, dinby.dk/sonderborg, dinby.dk/helsinge, dinby.dk/valby, dinby.dk/vanlose, 

dinby.dk/vestegnen, dinby.dk/vesterbro-bladet, dinby.dk/osterbro-avis, dinby.dk/aabenraa, 

dinby.dk/grenaa-bladet, vesterhavsposten.dk, aarhus-onsdag.dk, vejenavis.dk, aoa.dk, 260.dk, 

aok.dk, berlingskemedia.dk, business.dk, businessliv.dk, b-l.dk, dinepenge.dk, findalt.dk, 
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finddet.jv.dk, fri.dk, jvshoppen.dk, lidtmere.dk, lokalguide.dk, mediapanelet.dk, navne.dk, 

rejseliv.dk, spilop.dk, sporten.dk, stiftenblog.dk, droemmeholdet.dk 

 

Radio 

Bergske Radio Radio Viborg (33% ejerskab), Radio Skala, Skala FM (og radio 24Syv 

lanceres september 2011, red.) 

 

Joint venture-sider 

jv.dk, jobzonen.dk, bilzonen.dk, infomedia.dk 

 

Øvrige aktiviteter 

Berlingske Avistryk, Berlingske Prepress, Bladkompagniet (50%), Infomediahuset (50%), 

Boliga.dk (24,9%), Berlingske Enterprise, Marketsquare, Mediateam, Netdoktor.dk (80%) , 

Ritzau (26,75%), Scanpix , Trykkompagniet, Sjællandske Avistryk(75%), Dansk 

Distributionscenter(50%) 

 

 

Kilde: http://berlingskemedia.dk/45898/ Tilgået den 8. august 2011 
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Bilag 2: Berlingske Media  Forandringscharter 2008 
 
- Et 24-timers mediehus med konstant tilgængelighed og altid i dialog med publikum platforme som 
når publikum, hvornår og hvor publikum vil 

- I front med at udvikle journalistik, hvor modtagerne er deltagere. 

- Berlingske vil skabe innovation, være med til at tilbyde nye produkter på markedet. Det sker på 
tværs af afdelinger og titler i koncernen 

- Web først i publicering! Berlingske er ikke en avis med web  det er en multimediakoncern. 

- Print og web-produktion integreres 

- Interaktivitet og læserdeltagelse er nøglefaktorer 

- Ny redaktionel organisering med integreret nyhedsproduktion 

- Alle publikationer har egen ledelse med fokus på sit produkt 

- Der eksisterer fuld åbenhed indenfor koncernen mellem alle redaktioner om alt, som produceres 

- På nogle redaktionelle områder skabes interne nyhedsbureauer 

-  

- Fra fuld kontrol af modtageren til kontakt med modtageren som desuden bliver  medproducent 

- Virksomheden går fra at være kanal- eller platformsafhængig til at have fokus på indhold. Det 
globale klinger af til fordel for det hyperlokale. De nye konkurrenter hedder Google og Facebook. 

- Vi går fra masse til nichemedier, fordi publikum bliver specialiserede og stiller højere krav. Også 
krav til at blive hørt og set og til at bidrage med viden og holdninger. 

- Flermediel anvendelse af indhold til de forskellige kanaler og målgrupper 

- Multitilgang til målgrupper 

- Medievirksomheder skal tilbyde fællesskab 

- Vinkler og dybde i historierne skal forfines 

- Newsroom erstattes af Info-center 

- Monologen er døende og dialogen blomstrer 

- Der er ikke længere massemedier uden en masse medier 

- Tekstdominansen klinger af, det visuelle bliver fremtrædende 

- Fra minut til sekund, kravet til hurtighed øges 

- Unik egenproduktion på traditionel vis suppleres af crowdsourcing 

 
Oversat fra svensk. Kilde: http://digitalamedier.wordpress.com/author/digitalamedier/ 
 

Publiceret 10. september 2008 kl. 11:04 på baggrund af Lisbeth Knudsens oplæg på Saxotechs seminar 
i København. Tilgået 20. maj 2011 
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Bilag 3: Berlingske Medias vision og mission 

 
 
Kilde: http://berlingskemedia.dk/44606/Missionogvision Tilgået 23. juli 2011 



91 

Bilag 4: Forside på Berlingske Medias læsershop lidtmere.dk 
 
 
 
 

 
 
Kilde: http://www.lidtmere.dk/ Tilgået 23. juli 2011. 
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Bilag 5: Berlingske Medias redaktionelle principper 

 
Kilde: http://berlingskemedia.dk/45012/ Tilgået 23. juli 2011 
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Bilag 6: Jobopslag: Reporter til at dække samfundets brudflader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Berlingske Business, søndag den 16. januar 2011, side 22 

 

 


