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Forord 

 
Ph.d.-afhandlingen har i den grad været en lærdom i, at forskning altid er en 
tilnærmende proces mod en kortlægning af sammenhænge, som aldrig helt 
bliver ’færdig’, men som altid kan være genstand for forfinelse eller fornyelse i 
en uendelig reviewproces. Både verden og ens eget blik på verden forandrer sig. 
Inden for crossmedia har verden i særdeleshed forandret sig i løbet af 
projektets tidsramme. Det er både det, der har gjort det spændende og til tider 
fuldstændig uudholdeligt. Jeg vil gerne takke min hovedvejleder for igen og igen 
at gøre opmærksom på dette. Uden ham havde jeg muligvis ikke fundet en 
balance mellem genovervejelse og genopfindelse; og dermed ikke indleveret 
denne afhandling. Min hovedvejleder Niels Brügger og bivejleder Kirsten 
Frandsen har været uvurderlige støtter på såvel et fagligt som personligt plan.  

Denne afhandling inddrager både videnskabelig teori og praksisviden. 
Tilblivelsen havde derfor ikke været mulig uden adgang til institutioner samt 
videndeling og diskussioner med mange forskellige forskere og praktikere. Jeg 
ønsker derfor at kreditere dem for deres indsats, hjælpsomhed og interesse i 
afhandlingen. Det gælder særligt Nordjyske Medier og DR som gav mig adgang 
til deres organisationer samt at foretage produktionsstudier af længere varighed. 
En særlig tak til Henrik Rewes, Lars Jespersen, Ulrik Haagerup, Elsebeth 
Dissing, Brian Jacob Holmberg, Sofus Midtgaard, Peter Olaf Looms, Claus 
Thor Nielsen, Tatjana Haddow, Christopher Bjerremose og Christian Badse, 
der hjalp mig igennem organisationerne og bidrog med tilbagevendende 
interesse, engagement, diskussion og kritik.  

DEKAR-teamet Susanne Bødker, Eva Bjerrum og Stinne Aaløkke 
hjalp til med at indsamle det empiriske materiale på Nordjyske Medier. Deres 
tværfaglige metoder har været en stor inspirationskilde.  

Mine kollegaer på Institut for Informations- og Medievidenskab har 
jeg ført lange diskussioner med omkring crossmedia. Særligt Frands Mortensen, 
Peter Lauritzen og Niels Ole Finnemann skal have tak for de åbne døre, når 
argumentationen skulle prøves af. Line Thomsen, Stine Lomborg og Hanne 
Bruun har været så venlige at læse indholdskorrekturer på afhandlingen. 
Udlandsophold ved Anne Dunn og Jay David Bolter samt faglige diskussioner 
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med blandt andre Espen Ytreberg, Ivar John Erdal, Yngvar Kjus, Arne 
Krumsvik, Sara Gunn Enli og Vilde Schanke Sundet har været med til at åbne 
mine øjne for nye perspektiver. Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation 
skal krediteres for deres støtte til et projekt, der forsøgte at fremme crossmedia-
forskning og ligeledes en tak til Nordforsk, FMKJ, IMV og datalogi, der hjalp 
til, da rejsepengene slap op.  

Sidst men ikke mindst den største tak til min familie og særligt 
Thomas Rosendahl for tålmodighed, personlig støtte, faglige diskussioner, 
kyndig korrekturlæsning og ikke mindst for at være superfar til vores dejlige 
datter Aviaja Sofia. Bag enhver afhandling må der stå en ’rummelig’ partner – 
tak Thomas. 
 

Anja Bechmann, Juli 2009 
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1 Introduktion 

”…networks also act as gatekeepers. Inside the networks, new possibilities are relentlessly 
created. Outside the networks, survival is increasingly difficult. Under the conditions of fast 
technological change, networks, not firms, have become the actual operating unit.” (Castells 
1996:187) 
 
Denne afhandling er skrevet i en tid, hvor traditionelle medieorganisationers 
overlevelse er på mediernes dagsorden. Avishuse verden over går konkurs og 
public service broadcast-organisationer argumenterer politisk for fornyelse for 
ikke at ende som ’mediemuseum’. Usikkerhed og eksperimentering præger såvel 
politikere som ledere og producenter i denne tilpasningsproces.  

Globale open source-tiltag som Wikipedia, social viralitet hos 
Facebook og Twitter samt pirateri eller fri cirkulation af indhold hos You Tube 
og Pirate Bay er blot nogle af de mønstre, der udfordrer måden at tænke 
medieproduktion på. Hvordan håndterer traditionelle medieorganisationer 
sådanne skiftende digitale medieteknologier i en jagt på overlevelse?  

Konvergens, divergens, flermedialitet, tværmedialitet, multiplatform 
og trimedialitet har været nogle af de tiltag, der skulle forbinde traditionelle 
medier med nye medieteknologier og services. Er sådanne tiltag guldægget, der 
skal samle og forny mediekoncernerne? Hvordan skal avis og tv fortolkes i en 
ny digital kombination? Hvad består synergien i? Bliver produkterne bedre eller 
bliver de kopieret i en uendelighed, og hvilken strategi tjener det for hvem? 
Bliver produktionsprocesserne optimeret eller forøger de blot stressniveauet? 
Og hvad med den trimediale medarbejder der omkring årtusindeskiftet var så 
populær (PLS Rambøl 2003), men som sidenhen blev så nedtonet? Hvilke 
kompetencer indebærer crossmedia, og hvad er crossmedia-kvalitet?  
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Medieproduktion handler ikke længere udelukkende om at producere 
avisartikler eller tv-programmer. Det handler om at lave produkter, der kan 
udnytte de mange medieberøringsflader, som brugeren har. Hvordan skal vi 
forstå skiftet fra monomedieproduktion til produktion, der går på tværs af 
medier? Hvilke konceptuelle ændringer sker der gennem kampe og 
kompromiser? 

For at indikere at denne afhandling ser på sådanne processer som en 
økologisk sammenhæng anvendes den engelske betegnelse crossmedia som et 
paraplybegreb. Formålet med afhandlingen er at diskutere og give et bud på, 
hvordan man kan forstå og konceptualisere1 crossmedia. Kompleksitet og 
usikkerhed er motivationen for denne afhandling. Usikkerhed kræver 
refleksion, hvor konceptualiseringer bliver vigtige ankre i fortsatte 
forandringsprocesser. Et videnskabeligt bidrag har mulighed for at foretage en 
sådan refleksion ved at hæve medieorganisationernes tavse viden op på et 
konceptuelt niveau og se mønstre og logikker via abstrakt teori.  

Hovedargumentet i afhandlingen er, at crossmedia først og fremmest 
må forstås som et innovationsnetværk i en gennemgribende forandringsproces 
og ikke udelukkende som samarbejds- og reproduktionsmønstre. Crossmedia 
bliver en måde at overleve nye medieteknologier, hvori traditionelle 
medieorganisationer ikke som udgangspunkt besidder en central position. 
Bidraget er derfor todelt.  

Afhandlingen udvikler begrebsliggørelser og typologiseringer af 
crossmedia-produktion, som den tager sig ud i traditionelle 
medieorganisationer. Derudover forsøger afhandlingen på et overordnet plan at 
anvende crossmedia til at udvikle en medieforandringsteori. Det indebærer ikke at 
se på medier som lukkede enheder, men som åbne platforme mod andre 
medier. I en sådan teoriramme er det ikke medierne som invariante størrelser, 
der er i centrum, men som innovation og komplementaritet. 

1.1 Crossmedia, brugerdeltagelse og konvergens 
Crossmedia kan generelt siges at være en produktions-, kommunikations- og 
brugsform, der flytter fokus fra det monomediale til det relationelle eller flermediale 
gennem et tværgående samspil. Denne afhandlings behandling af crossmedia 
beror udelukkende på produktion og design i traditionelle medieorganisationer. 
Med traditionelle menes her avis- og broadcast-organisationer, som har været 
tilknyttet en ikke-digital teknologi. I opposition hertil står nye 
medieorganisationer, som har deres udspring i digitale teknologier. Man skelner 

                                                      
1 Med konceptualisering menes begrebsliggørelser og typologiseringer af de mønstre og logikker, de 
omkredser og udgør fænomenet. 



 13 

også mellem ny og gammel økonomi (Küng, Picard & Towse 2008). 
Crossmedia bruges i denne afhandling om tre forskellige, men samtidig 
beslægtede karakteristikas sameksistens:  
 
1. samlingen af to eller flere medier i samme medieorganisation  
2. produktion til internetbaserede og/eller mobile medier i medieorganisationer 
3. design af kommunikation til flere medier med henblik på en form for 
samspil.   
 
Crossmedia bliver et paraplybegreb, der både omfatter markedskonvergerende 
mønstre (ad 1), digitale, internetbaserede og mobile mønstre (ad 2) og 
platformsdivergerende mønstre (ad 3). I afhandlingens optik er crossmedia 
derfor ikke udelukkende et spørgsmål om divergens og et opgør med 90ernes 
konvergens-bølge inden for medievidenskaben (eksempelvis Pavlik & Mcintosh 
2004; Quinn 2005; Jensen 2003; Fagerjord & Storsul 2007), men snarere en 
nuancering heraf. Crossmedia som fænomen trækker på konvergerende 
mønstre i medielandskabet samtidig med, at der i beskrivelsen af fænomenet 
fokuseres på, hvordan relationerne mellem medierne forsøges udnyttet i en 
konkurrencemæssig situation for medieorganisationerne. De tre aspekter af 
crossmedia indebærer en forandringssituation: Tidligere adskilte 
medieorganisationer skal samproducere under samme tag (ad 1), producenter 
skal producere til nye medier (ad 2) og producenter skal designe 
kommunikation på en potentiel ny måde (ad 3). Afhandlingen vil argumentere 
for, at en adskillelse af de tre aspekter og udelukkende at konceptualisere 
crossmedia med tilknytning til konceptdesignet (Bechmann Petersen 2007b) vil 
give et misvisende billede af de logikker, der former crossmedia. Crossmedia 
anvendes som en overordnet terminologi for konceptualiseringen, der 
analyserer forhandlinger i og sammenvævninger af markedsstrategier & 
forretningsmodeller, arbejdsformer & -kompetencer samt konceptdesigns i produktion til 
flere medier. 
 Definitionen af crossmedia adskiller sig væsentligt fra andre 
fortolkninger, der primært knytter sig til konceptdesignet (Jenkins 2006; Dena 
2004). Jeg har andetsteds (Bechmann Petersen 2007b) argumenteret for at 
skelne mellem tværmedialitet (crossmedia) og flermedialitet. Flermedialitet, 
multiple medier (Boczkowski & Ferris 2005), multiple platforme (Jeffery-
Poulter 2003; Enli 2007) eller hybridmedialitet (Boumans 2004) kendetegner en 
kommunikationsform, der inddrager og skaber relationer mellem flere 
medieplatforme. Tværmedialitet, transmedialitet (Jenkins 2006; Kampmann 
Walther 2005) og intermedialitet (Rajewsky 2002; Bruhn Jensen 1999; Haastrup 
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2007) betegner en kommunikationsform, der er koordineret tværgående og ikke 
blot deler eksempelvis tematisk fokus såsom sportsbegivenhed. Denne 
afhandling tydeliggør imidlertid, at selvom henvisningen ikke sker på 
konceptniveau beror konceptet på samspil ’bag kulisserne’ i 
produktionsprocesserne eller i forhold til forretningsmodeller.
 Crossmedia knytter sig til brugerdeltagelse og konvergens som to 
fremherskende nøglebegreber i forskningen inden for avis- og 
broadcastorganisationer omkring årtusindskiftet. Ytreberg (2004) og Enli (2008) 
beskriver brugerdeltagelse som et fænomen, der er dybt integreret i medie- og 
kommunikationsforskningens historie. Det sker som en symbolsk måde for 
medier at kombinere individuel involvering med kollektiv socialisering gennem 
alt fra parasocial interaktion (Horton & Wohl 1997) over tv som ’magisk’ arena 
(Couldry 2000; Enli 2008) til tvs sociale funktion i hverdagen (Scannel 1996). 
En anden gren af brugerdeltagelse er den idealistiske kritik af massemediers 
brugerekskluderende og elitære karakter. Massemediernes potentiale for 
demokratisk, egalitær (tovejs-)kommunikation sættes her i fokus (Brecht 1974; 
Enzenberger 1979).  

I forhold til crossmedia bliver begge retninger igen bragt på banen 
som et mere teknologisk direkte tovejs-kommunikationspotentiale (Finnemann 
1994;2005). Dette potentiale blev tidligt beskrevet som interaktivitet (Jensen 
1997) i forhold til forskellige grader af kontrol med produktion og distribution. 
Interaktivitet har senere udviklet sig til begreber som Web 2.0 og social 
software (Lüders 2007), brugerproduktion, brugerskabt indhold (Bruns 
2005,2006) samt brugerdreven innovation (von Hippel 2005; Benkler 2006). 
Fælles for begreberne overordnet er, at de beskriver en brugeradfærd, der 
bygger på principper for at dele, samarbejde og bidrage, som kommer til udtryk 
i produkter såsom Facebook, Twitter, YouTube, GoogleEarth, Linux og 
Wikipedia. Forretningsmodellen for sådanne produkter beror på en lock-in 
strategi (Shapiro & Varian 1999:103) med dertilhørende reklame, og for ikke-
kommercielle produkter er eksistensgrundlaget diskuteret som ’crowdsourcing’ 
ud fra eksempelvis ønsket om fælles forbedring af et område med (betalings)fri 
adgang (Benkler 2006; Anderson 2008).  

Som crossmedia-strategier forsøger avis- og broadcast-
organisationerne at skrive sig selv ind i disse brugeradfærdsmønstre ved at 
forbinde traditionelle medier med internettet og mobile medier. Det sker dels 
som konceptdesigns, der gør brug af forskellige grader af og former for 
brugerdeltagelse, dels som redskab i produkt- og konceptudvikling, rekruttering 
og ressourcebesparelse. Afhandlingen tematiserer brugerdeltagelse som et 
parallelt spor med udviklingen af crossmedia. Der tegnes forskellige 
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brugerdeltagelsesmønstre som interaktivitetsformer i crossmedia-produktionen, 
som igen peger på forskellige forretningsmodeller, processer, kompetencer og 
konceptdesigns inden for crossmedia. Brugerdeltagelse er ikke det eneste 
mønster, der knyttes særligt til internettet og mobile medier hos producenterne, 
men det mest dominerende. 

Udover brugerdeltagelse er konvergens som tidligere nævnt et begreb, 
som er stærkt forbundet med crossmedia. Konvergens har ligeledes en lang 
historie som sammentrækkende strømninger i (medie)samfundet (se Bechmann 
Petersen 2006a for uddybning) og bruges ofte som synonym for crossmedia 
inden for nyhedsproduktion som ’convergent newsroom’ eller ’convergent 
news’ (Erdal 2008). Konvergens nuanceres inden for forskellige medieområder. 
Fagerjord & Storsul (2007) beskriver konvergens som netværkskonvergens 
(distributionsnetværk), terminalkonvergens (brugsplatforme), service-
konvergens (produktioner og modaliteter), retorisk konvergens (udtryk og 
genrer), markedskonvergens (brancher), reguleringskonvergens (lovgivning). 
Konvergens eksisterer i rendyrket form som tanken om ’one black box’ 
(Jenkins 2001) med ét digitalt netværk, ét marked og én retorik. Dertil kan 
henregnes én kompetence og én produktionsform. Med afhandlingens 
forandringsperspektiv er et sådant evolutionært stadie næsten utænkeligt. 
Selvom crossmedia bygger på samtlige former for konvergens, skabes 
forandringen ved nye knopskydninger (spredninger) på det pågældende 
konvergensstadie. Eksempelvis giver det fælles digitale netværk (internettet) 
ikke færre brancher, platforme eller reguleringer, snarere tværtimod. Selvom vi 
får nye multifunktionelle platforme som smartphones bibeholdes andre 
(digitale) platforme samtidig med at nogle kasseres i et komplekst netværk af 
udbuds- og efterspørgselslogikker. Ligeledes forekommer der i organisationerne 
stor adskillelse af de enkelte medier bevidsthedsmæssigt hos producenterne 
(Bechmann Petersen 2006a), og det er endnu uklart, om det er en 
konvergerende retning, der er målet.  
 Man kan groft inddele konvergensteorierne i mindst to generationer 
ud fra forholdet mellem traditionelle medier samt internetbaserede og mobile 
medier: Første generationsteorier havde den fulde konvergens, erstatning eller 
integration som omdrejningspunkt (Negroponte 1997; Gordon 2003; Pool 1983). 
Anden generationsteorier har derimod sameksistensen (mellem divergens og 
konvergens), supplering, remediering, refunktionalisering eller coevolution som 
udgangspunkt (Jenkins 2001; Bolter & Grusin 1999; Fagerjord & Storsul 2007; 
Born 2004; Finneman 2006a, 2006b). I afhandlingens optik vil traditionelle 
medieorganisationer indoptage nye mediestrømninger for at overleve, men de 
vil samtidig være nødt til at udvikle (divergere) nye tiltag og justeringer, der gør 
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dem anderledes og derved konkurrencedygtige på markedet. Selvom crossmedia 
er en vekselvirkning mellem konvergens og divergens, vil afhandlingen snarere 
via netværksteori forsøge at analysere sameksistens- eller samspilsformerne 
samt det at skabe relationer mellem stabiliteter og forhandle stabiliteterne selv 
(se kapitel 3). Finnemann (2006b) advarer mod at bruge netværket som 
superstruktur, idet det fjerner fokus fra traditionelle mediers centrale rolle i 
udviklingen af internettet. Alligevel kan netværksteorien være med til at 
indskrive medierne på lige fod som stabiliteter, der kan nedbrydes og ombrydes. 
Der er ikke ét stort netværk, men mange forskellige, og det er forskelligheden, 
der er interessant i samspilsteorierne og crossmedia. 

Med definitionen af crossmedia og beslægtede begreber er det 
relevant at spørge, hvad der ikke er crossmedia. Crossmedia betegner i 
afhandlingen den forandringsproces som traditionelle medier effektuerer i 
samspillet med internetbaserede og mobile medier. Afhandlingen beskæftiger 
sig ikke med crossmedia i nye økonomier, eller med andre ord 
medieorganisationer, der er vokset ud af digitale medier som internettet og 
mobiltelefoner. Den eksisterende forskning peger på, at der er afgørende 
forskelle i, hvordan organisationstyperne reagerer på forandring (Schein 
1997:316) og på deres forretningsstrategi (Küng 2008). Ligeledes beskæftiger 
afhandlingen sig ikke med crossmedia, der har fundet sted før digitaliseringen 
eksempelvis mellem radio og tv. Fokus er på produktion til flere platforme. 
Derfor bliver eksempelvis digitaliseringsprocesser som DTT og DAB kun 
perifære processer i beskrivelsen af crossmedia, selvom de fortjener og får stor 
forskningsmæssig bevågenhed på egne præmisser (eksempelvis Mortensen 
2004). Det samme gør sig gældende om forretningsmodeller, processer, 
kompetencer og konceptdesign, der forbliver inden for én (typisk 
multifunktionel) medieplatform. Sådanne fænomener defineres blandt andet 
som intramedialiteter og transtekstualiteter (Rajewsky 2002; Genette 1992; for 
uddybning se Bechmann Petersen 2007b), og vil i afhandlingen udelukkende 
indgå med reference til en bredere tværgående strategi.  

1.2 Positionering i forhold til eksisterende produktionsstudier 
Afhandlingen skrives ikke ind i et teoretisk vakuum. Under studiet har stadig 
flere forskere kastet sig over at forstå crossmedia på forskellige niveauer, og 
summen af relevante studier er vokset, jo mere overordnet min forståelse af 
crossmedia blev. Inden for de seneste ti år har der været stigende interesse for 
crossmedia-produktion i meso- eller mikrostudier ofte under betegnelsen 
mediekonvergens eller afarter af digitale overgange. Studierne bevæger sig på 
alle niveauer inden for organisationerne, men beskæftiger sig overvejende med 
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nyhedsproduktion (se dog eksempelvis Kjus 2008; Enli 2007; Bruun 2007; 
Küng 2000,2008; Born 2004). Denne genremæssige skævvridning er ikke unik 
for crossmedia, men spejles i den øvrige medieforskning (Moe & Syvertsen 
2007:154; Kjus 2008). Afhandlingen vil følgelig overvejende positionere sig i 
forhold til nyhedsproduktion, men løbende diskutere med teorier, der har 
underholdning som omdrejningspunkt.  

Nogle studier er interviewbaserede og har særligt fokus på 
traditionelle mediers digitale strategier og medieledelse (Küng 2000; Kung, Picard & 
Towse 2008; Ytreberg 2007; Krumsvik 2007,2009; Syvertsen 2006; Sundet 
2007a, 2007b). Andre bevæger sig ofte på et mikroplan gennem etnografisk 
inspirerede studier med fokus på forholdet mellem tilblivelsesprocessen og 
crossmedia-koncepterne (Dailey et al 2005; Boczkowski 2004; Bechmann Petersen 
2007a; Erdal 2008; Hemmingway 2008; Kjus 2008; Puijk 2007; Domingo & 
Paterson 2008). Andre igen fokuserer på den måde, introduktionen af 
internetbaserede og mobile medier forandrer producenternes arbejdsvilkår og 
profesionelle identitet (Dunn 2003; Singer 2004,2006,2008; Domingo et al 2007; 
Deuze 2004, 2007).  

I modsætning til de eksisterende studier vil afhandlingen bidrage med 
en generel konceptualisering af crossmedia-produktion, der for det første går på 
tværs af de skitserede skel mellem medieledelse, produkt-tilblivelsesprocesser 
samt professionsforandringer. For det andet vil konceptualiseringen gå på tværs 
af genre, mediebranche og økonomi (kommerciel og public service) for at finde 
lighedstræk trods forskelle. For det tredje vil afhandlingen søge at afdække, 
hvordan der opbygges (nogenlunde) fælles forståelser af crossmedia, og 
hvordan forskellige interesser konflikter og sameksisterer i kompromiser.  

Enkelte forskningsbidrag har foretaget lignende samlæsning af 
ledelses-, tilblivelses- og professionsforandringer herunder samtidige ph.d.-
projekter hos Erdal (2008), Kjus (2008). Studierne bevæger sig enten inden for 
nyhedsproduktion eller inden for eventproduktion og bliver derfor i 
modsætning til afhandlingens studie tæt bundet til crossmedia inden for én 
bestemt genre. Det samme gør sig gældende for kanoniske studier af Singer 
(2004, 2008) og Domingo et al (2007, 2008).  

Küng (2000) analyserer digitale forandringsprocesser for BBC og 
CNN ved at afdække spændingsfeltet mellem management og kultur. I forhold 
til forandringsprocesserne har især Küngs studier (2000; Küng, Picard & Towse 
2008) været inspirationskilde til at introducere innovationsteori og 
organisationskultur i forståelsen af forandringsprocesserne. Küng viser 
hvorledes organisationskulturer kan være hæmmende for udøvelsen af digitale 
strategier i tv-organisationer. Ligeledes viser hun, hvordan tv-branchen generelt 
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er underlagt krav om innovation. Afhandlingens studie adskiller sig dog igen på 
væsentlige punkter. For det første er omdrejningspunktet konceptualisering og 
ikke virksomhedsanalyse. For det andet anvender afhandlingens studie ikke 
kultur som omdrejningspunkt for denne konceptualisering, men bruger i stedet 
netværk som analysegrundlag. For det tredje bevæger Küngs produktionsstudie 
sig udelukkende inden for én branche (tv-produktion) og baserer sig på 
interviews. 

Jeg er ikke under afhandlingsarbejdet stødt på etnografisk inspirerede 
studier, der foretager komparative caseanalyser på tværs af genre, branche og 
økonomi. Enkelte studier bevæger sig dog på tværs af enten genre, branche eller 
økonomi. Küng (2008) argumenterer for, at tværgående brancheanalyser er 
væsentlige i en tid, hvor brancher konvergerer gennem opkøb i crossmedia-
domiciler og derved kommer til at stå over for nogle af de samme udfordringer. 
Hendes overordnede brancheanalyser bevæger sig på tværs, men kan ikke siges 
at være egentlige produktionsstudier på mikro- og mesoniveau, ligesom de i 
modsætning til dette studie udelukkende handler om strategisk medieledelse og 
ikke en konceptualisering af medieforandring eller crossmedia som 
innovationsnetværk. Krumsvik (2009) laver et komparativt studie af NRK og 
CNN, og adresserer nogle af de samme metodiske udfordringer ved at foretage 
komparative studier af kommercielle og public service medieorganisationer. 
Studiet er interviewbaseret og ligesom Küngs studier fokuseret på medieledelse 
inden for broadcast-organisationer. Krumsviks forskningsinteresse ligger 
udelukkende i online-produktion, hvor crossmedia er en del heraf. Grundet 
dette fokus bliver crossmedia-forståelsen anderledes end afhandlingens 
forståelse. Eksempelvis skelnes der mellem crossmedia-koncepter, 
multiplatform distribution og platformsensitivitet, mens de alle er aspekter af 
crossmedia i denne afhandling. Studierne er derfor snarere komplementære end 
direkte sammenlignelige. 

Flere studier har set på, hvordan forskellige interesser er med til at 
forme praksis og forståelser af særligt crossmedia-nyhedsproduktion. Flere af 
studierne anvender etnografiske metoder og STS-inspirerede tilgange. Projektet 
har særligt ladet sig inspirere af Boczkowskis studie (2004) af forskellige 
reproduktionsgrader i online-nyhedsproduktion gennem koncept- og 
tilblivelsesniveauet. Afhandlingens studie tematiserer vekselvirkningen mellem 
stabilitet og ustabilitet i tilblivelsesprocesserne. Det betyder, at studiet 
diskuterer med en forståelse af medier som invariante størrelser, der gør sig 
gældende inden for blandt andet traditionen Medium Theory. Det vil med 
andre ord sige en forestilling om, at hvert medie besidder bestemte 
karakteristika, som former produktionen på bestemte måder. Medium Theory 
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er også genstand for diskussion hos Boczkowski. Han bruger en lignende 
fremgangsmåde til at belyse et andet, men beslægtet fokusområde: Hvordan 
etablerede avishuse fortolker online nyheder. Ved at studere produktionsmiljøer 
omkring forskellige internetaviser peger han på en mere nuanceret fortolkning 
af nye mediers forhold til traditionelle. Det skal ses som supplement til og til 
dels opgør med den konceptualisering, som teoretiske studier af digitale 
medieplatforme har bidraget med gennem refunktionalisering og remediering 
(Manovich 2001; Bolter & Grusin 1999). Samspillet mellem medarbejderne, 
organisationen og medieproduktionerne giver Boczkowski en mulighed for at 
pege på logikker, der ellers ikke er synlige i det mere eller mindre statiske 
slutprodukt. Selvom Boczkowskis studie har været en stor inspirationskilde i 
forhold til det STS-inpirerede teorigrundlag, afspejler konklusionerne et direkte 
opgør med mediers stabilitetsgrad. Denne afhandling forsøger at bevæge sig 
videre fra dualiteten mellem variabilitet og stabilitet og henimod former for 
netværk, grupperinger og komplementariteter. Ligeledes bliver 
reproduktionsmønstre kun en del af afhandlingens crossmedia-
konceptualisering. 

Et centralt element i afhandlingens teoriudvikling har været at se 
medier og medieorganisationer som netværk. Dette perspektiv deles til dels 
med Boczkowski, men i højere grad med Hemmingway (2008). Hemmingway 
studerer igen nyheder, og målet er i overvejende grad at applicere en bestemt 
metode (aktørnetværksteori) på nyhedsproduktionen. Her adskiller 
afhandlingens bidrag sig markant, idet formålet er at anvende 
aktørnetværksteorien i en syntese med andre teorier, hvor formålet er at belyse 
crossmedia og forandringsprocesserne, der er indlejret i fænomenet, på mest 
nuanceret vis. 

Karakteren af de konkrete crossmedia-konceptualiseringer er 
forskellige fra afhandlingens i de fremlagte studier grundet forskellige 
forskningsinteresser og undersøgelsesdesign. Alligevel argumenterer Deuze 
(2004) under betegnelsen ’multimedia’ og Domingo et al (2007) under 
betegnelse ’convergence’ for at konceptualisere ud fra et økologisk synspunkt. 
Eksempelvis karakteriserer Domingo integreret produktion, 
generalistegenskaber, multiplatform distribution og brugerdeltagelse som fire 
dimensioner ved konvergens. Afhandlingens analyser går et skridt videre og 
foreslår, at crossmedia er et produktionsperspektiv, der ser på medieforandring 
eller indoptagelsen af produktion til nye medier i samspil med de vante medier. 
Selvom forandring er præmissen for alle studier, bliver det ikke en del af 
konceptualiseringen hos alle. Særligt Singer (2004) deler innovations-
konceptualiseringen. Dog har Singer fokus på diffusion, hvorimod afhandlingen 



 20 

vil tage afstand fra en sådan innovationsfortolkning. Det indebærer, at 
innovationsnetværk i mediehusene (her crossmedia) aldrig vil fokusere på 
diffusionsfasen, fordi der altid vil være fokus på nye innovationer. 
Afhandlingen deler (se også Deuze 2004; Domingo et al 2007) følgelig et opgør 
med karakterisering af crossmedia ud fra enhver form for kontinuum (mest 
tydelig hos Dailey et al 2005). Derimod vil afhandlingen primært bygge sin 
konceptualisering af crossmedia på interessealliancer og flow. Centrale 
spørgsmål bliver derfor: Hvilke netværksgrupperinger gavner af hvilke 
crossmedia-fortolkninger, og hvilke flowskabende elementer forbinder adskilte 
medier? Herved brydes traditionelle grupperinger (delvist) ned mellem ledelse 
og medarbejder for at nuancere det i interesserelaterede grupperinger i stedet. 
Samtidig fokuseres der ikke på forhånd på reproduktionsmønstre i cirkulation 
af indholdet, men der åbnes for andre flowskabende elementer. Analyserne vil 
løbende indeholde en mere detaljeret positionering og diskussion med et udvalg 
af studierne.  

1.3 Forskningsinteresse og -spørgsmål 
Opsummerende er forskningsinteressen gennem etnografisk inspirerede 
casestudier at konceptualisere crossmedia i traditionelle medieorganisationer samt 
foranlediget heraf at udvikle en (medieforandrings)teoriramme. Det sker ved at 
afsøge de mønstre og logikker, hvorunder crossmedia skabes.  

Sådanne mønstre og logikker er interessante at afdække, fordi de 
tydeliggør, hvordan medieudvikling tager form, og hvordan dagsordener 
”forsinkes” og tvinges i andre retninger end de tilsigtede. Samtidig peger en 
sådan kortlægning på stabiliserende faktorer i traditionelle netværk, som kan 
være en udfordring for nogle crossmedia-forandringsagenter. 

Opmærksomheden er særligt rettet mod de brydninger og ’kampe’, 
som eksisterer inden for crossmedia i forhold til at ville føre udøvelsen heraf i 
forskellige retninger. Afhandlingen opererer på et mikro- og mesoniveau ’bag 
kulisserne’ og bruger medieproducenternes ’tavse viden’ (Polanyi 1983) som 
operationel teori (McQuail 2002), der gensidigt perspektiveres via eksisterende 
studier og makroteorier. Praksisviden bliver tavs i den forstand, at den 
fremkommer som forskerens konstruktioner på baggrund af praksis. 
Operationel i den forstand, at den udgør grundlaget for produktionen af 
fænomenet. McQuail anvender terminologien operationel teori, om praktiske 
ideer, der dannes og bruges af mediepraktikere i udførelsen af arbejdet 
(McQuail 2002:8). McQuail argumenterer for brugen af teoridefinitionen i 
forhold til denne type viden, idet den er ”patterned and persistent, even if never 
codified, and is influential in respect of behaviour.” (ibid). Mønstrene eller 
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logikkerne er dog sjældent bevidste, ej heller nødvendige at kende for 
udførelsen af arbejdet ifølge McQuail, men afhandlingen vil teoretisk 
argumentere for, at et kendskab til logikkerne giver større grobund for 
innovation. De operationelle logikker er ikke nødvendigvis normative. 
Normativ teori behandler McQuail som en særskilt teoritype, der undersøger og 
foreskriver, hvordan medier burde handle, hvis bestemte værdier skal opnås. 
Afhandlingens grundlag i operationel teori vil ende i et bud på 
konceptualisering og teoriudvikling, hvor teoridefinitionen deles med blandt 
andre Pearson & Simpson (2001), som anser teori som et forsøg på systematisk 
at forklare et praksisfænomen: 
 
“theoretical questions for media theorists concern less a relatively simply described phenomenon 
like the images on the screen, and more the relationships between images and the groups and 
individuals producing and receiving them. At a complex level, the questions are also about 
which fields of knowledge are most appropriate for understanding that relationship.”  
(Pearson & Simpson 2001: 452) 
 
Det er forholdet mellem medieorganisationerne, producenterne og crossmedia 
som fænomen, der er interessant, og det er sammenhængen og nuancerne, der 
er i fokus i konceptualiseringen.  

Selvom afhandlingens projekt har haft eksplorativ karakter, danner der sig 
retrospektivt fire bærende forskningsspørgsmål, der tager udgangspunkt i denne 
definition af teori og konceptualisering. For det første som teoriudvikling:  

 
1. hvordan udvikles en teoriramme til at forstå og analytisk at 

operationalisere arbejdet med digital medieforandring i produktionen? 
  
Kapitel 3 vil give et bud på en sådan medieforandrings-teoriramme under 
overskriften crossmedia-produktion. Spørgsmål, som bliver centrale i en sådan 
udvikling, er blandt andre, hvad er medier i det digitale crossmedia-landskab, og 
hvem er producenter? En sådan teoriramme må tage højde for de forskydninger, 
der måtte være i brugerdeltagelse eksempelvis i form af brugerinnovation, som 
tidligere beskrevet. Ligesom teorirammen må inkorporere den forskydning af 
mediedefinitionen, der eventuelt er gavnlig. Medieforskningens primære 
genstandsfelt har været og er medier, men i det digitale landskab kommer der 
fokus på, hvordan traditionelle medier som aviser, radio og tv ændrer sig i 
mødet med digitale medier. Denne forandring eller transformation kan 
beskrives på klassisk vis gennem de enkelte medier (Bechmann Petersen 2003), 
men transformationen åbner også op for at se på mediernes relationer, samspil 
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eller den måde, hvorpå medierne bindes sammen. Spørgsmålet er derfor, om 
crossmedia er med til at udvide vores forståelse af medier som mediemiljøer? 
Mediedefinitionen peger fra essensorienterede, enmediale platforme til åbne 
netværk som udgøres af forskellige medieenheder. Der tages bevidst afstand fra 
definitioner af, hvad mobilen, internettet, radio, tv og avis er, idet disse ifølge 
afhandlingens perspektiv er konstruerede størrelser i netværket. Spørgsmålet 
bliver snarere, hvordan de bruges i samspil med andre medier, og hvilken rolle 
de tjener i denne henseende.  

For det andet stilles der i forhold til konceptualiseringen af 
crossmedia spørgsmål ved: 
 

2. Hvordan konstruerer medieproducenter og teknologi crossmedia som 
innovation i medieorganisationerne, og hvordan udviklede fænomenet 
sig omkring årtusindskiftet?  

 
Kapitel 4 redegør for, hvordan crossmedia som konstruktion bliver til i to 
medieorganisationer, hvilke dagsordner der indblandes, og hvilke 
teknologiudviklinger fænomenet knytter sig til. For det tredje i relation til 
konceptualiseringen stilles der spørgsmål ved:  
 

3. Hvilke logikker og foranstaltninger binder forskellige forståelser af 
crossmedia sammen, og hvilke barrierer støder fænomenet imod? 
Hvordan skabes fænomenet forretnings-, arbejds- og konceptmæssigt 
og med hvilke forhindringer?  

 
Ud fra et forandringsperspektiv ser kapitel 5 på, hvilke overvejelser over 
forretningsmodeller der sættes i spil i forhold til crossmedia som 
produktionsform. Kapitel 6 fokuserer på, hvorledes crossmedia-arbejdet danner 
crossmedia-forståelsen som en vekselvirkning og interaktion mellem forskellige 
interesser. Hvilke logikker konstrueres og hvorfor? Hvilke foranstaltninger 
binder og bryder forskellige interesser i dannelsen af crossmedia? Kapitel 7 
sætter fokus på crossmedia-koncepter og hvilke flowmønstre, der dannes i 
denne sammenhæng. Sidste bærende forskningsspørgsmål i relation til 
crossmedia-konceptualiseringen er: 
 

4. Hvilke typer af crossmedia tegner der sig på forskellige niveauer 
(forretnings-, arbejds- og konceptmæssigt)? Hvordan forholder typerne 
sig på forskellig vis til tanken om synergieffekt – hvilke gevinster er der 
og for hvem? 
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Kapitel 8 vil samle op på analysernes konklusioner i en egentlig crossmedia-
typologi, der forsøger at vise de forskellige niveauer, som crossmedia er 
virksom på. Ligeledes opsummeres, hvorledes casestudierne har peget på 
synergieffekt, for hvem og på hvilke niveauer. Samtidig vil kapitel 8 diskutere 
teorirammen samt pege på nye forskningsområder. Efterskriftet i kapitel 9 vil 
kommentere konceptualiseringen af crossmedia i forhold til den nutidige og 
fremtidige mediesituation som en udgang på afhandlingen. Ligeledes er kapitel 
9 skrevet så praktikere og politikere med fordel kan læse dette kapitel som 
introduktion til afhandlingen. 

Opsummerende består forskningsbidraget i udviklingen af en 
teoriramme, der optimerer kendte teorier til at rumme de særlige forandrings- 
og innovationsprocesser, der omgiver crossmedia-produktion. Inspirationen 
hentes blandt andet fra tidligere crossmedia-relaterede studiers fremgangsmåde, 
men der argumenteres empirisk for et behov for en sammenstilling af 
forskellige teorier. Teoriudviklingen forekommer som en runddans mellem 
teori og empiriske studier (se kapitel 2) og bidrager med en gentænkning af 
centrale begreber såsom medier og (medie)innovation samt etablering af 
analytiske omdrejningspunkter som netværk, bindingsobjekter, 
forandringsagenter, aktører og artefakter. Netværksbegrebet udvikler sig derved 
til at blive en form for ontologi i afhandlingen, hvilket jeg kort vil diskutere i 
konklusionen.  

For det andet bidrager afhandlingen med en empirisk kortlægning og 
analyse af crossmedia-produktion på et meso- og mikroniveau, der i 
modsætning til eksisterende forskning ikke bevæger sig inden for én bestemt 
genre, økonomi eller mediehus eller et perspektiv (forretningsmodeller, arbejde 
eller koncepter). Analysen trækker ligheder frem i crossmedia-produktion i 
forskellige cases. Samtidig fremanalyseres indbyrdes modstridende dynamikker i 
fænomenet. Grundet afhandlingens dybe, men brede casesampling ligger 
identificerede forskelle og ligheder til kommende komparativ forskning endeligt 
at årsagsbestemme. Casestudierne bidrager dog med nye dybdegående analyser 
af to vigtige crossmedia-virksomheder i Danmark omkring årtusindskiftet. På 
baggrund af de empiriske analyser bidrager afhandlingen forskningsmæssigt 
med en typologi, der afdækker mønstre i crossmedia konstruktioner samt de 
komplekse indbyrdes relationer mellem crossmedia på de forskellige niveauer. 

Inden teoriudvikling og konceptualiseringen igangsættes vil 
afhandlingen i det følgende kapitel 2 argumentere for forskningsstrategi, -
metode og –design. Centralt for kapitlet er diskussionen om udsigelseskraften 
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af afhandlingens forskningsbidrag i form af teoriudvikling omkring og 
konceptualisering af crossmedia.  
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2 Metode 

”Sometimes we simply have to keep our eyes open and look carefully at individual cases – not 
in the hope of proving anything, but rather in the hope of learning something” 
(Eysenck 1976:9 fra Flyvbjerg 2006:224) 
 
Bidraget til teoriudvikling omkring og konceptualiseringen af crossmedia som 
produktionsfænomen bygger på casestudier, som er metodisk kendetegnet ved 
at undersøge: ”…contemporary phenomenon within its real-life context, 
especially when the boundaries between phenomenon and context are not 
clearly evident” (Yin 1994:13). Casestudiet kaldes også i nogle tilfælde det 
“konkretes videnskab” (Flyvbjerg 1991), idet formålet er at opnå detaljeret 
viden om forskningsobjektet ved informering gennem praksis. Afhandlingens 
eksplorative tilgang bruges ofte i modsætning til det bevisførende som 
teoriudviklende grundlag (Yin 1994:1). Selv eksplorative casestudier har en 
række faglige (teoretiske og metodiske) antagelser, som styrer udvælgelsen af de 
specifikke casestudier og det særlige casestudiedesign (Yin 1994; Eisenhardt 
1989; Wadel 1991). Studiets udsigelseskraft er farvet af disse antagelser. Dette 
kapitel vil introducere de empiriske data samt gå nærmere ind i diskussionen 
om brugen af casestudierne som metodisk grundlag for teoriudvikling herunder 
de særlige udvælgelseskriterier, indsamling samt analytiske og fortolkende 
metoder, der er anvendt i studiet.  

2.1 Introduktion til studiet 
Casene i denne afhandling er Nordjyske Medier og DR. Inden for hver 
organisation har studiet arbejdet med delcases (se også oversigt i appendiks 
11.1). På Nordjyske Medier var delcasene henholdsvis dækning af en 
superligakamp mellem AaB og OB d. 17.-18. april 2006 (se appendiks 11.3), en 
lokalnyhed om børnehavebesparelser d. 5.-6. september 2006 (se appendiks 
11.4) og eventen Fedtfejden, der løb fra januar 2006 til juni 2006 (se appendiks 
11.5). De første to delcases blev foretaget som observationer af først 
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morgenens redaktionsmøde og senere de producerende journalister samt 
tekstregistreringer af produktionen op til og fra den pågældende dag. 
Børnehavebesparelsesdækningen blev fulgt op af en ekstra dags observation, 
fordi det var usikkert, om den ville give ekstra materiale (hvilket ikke i 
nævneværdigt omfang var tilfældet). Studierne af Fedtfejden bestod af 
tekstregistreringer som nedslag i perioden, intern dokumentindsamling, 
interview og observation af finalen.  

Derudover blev der indledningsvist foretaget 35 semistrukturerede 
interviews (Kvale 2000) med journalister (26), administratorer (2) og ledere (7) 
fokuseret omkring de fysiske og organisatoriske forhold, historien bag 
overgangen til crossmedia, crossmedia arbejdsmønstre og it-understøttelse. 
Endvidere indeholdt studiet omfattende systematiske observationsstudier af 
Nordjyske Mediers daglige produktion. Disse interviews og observationer fandt 
sted fra efteråret 2004 til og med sommeren 2005.2 Hvor delcasene på 
Nordjyske Medier fandt sted på egen hånd, da fandt studierne af de daglige 
produktioner sted som et forskningsteam på fire personer med forskellig 
baggrund henholdsvis etnografi, arbejdssociologi, datalogi og medievidenskab 
(mere herom i afsnit 2.4). Det gav mulighed for en mere omfattende og 
systematisk indsamling.  

Produktionsdagens redaktionsmøder blev i teamet observeret d. 7.9., 
17.9., 21.9., 24.9. og 28.9.2004 i dagbogsform. Denne registrering blev 
systematiseret til at omfatte registrering af opgavefordeling og crossmedia-
problematikker d. 8.3.2005 i et dertil udviklet skema (se appendiks 2.1). På 
baggrund af denne systematik eksperimenterede forskningsteamet d. 15.3. og 
16.3. 2005 med at observere superdesken som crossmedia fysisk centrum ved 
med inspiration i rum-syntaks-analyse (Steen et al. 2005) at registrere 
interaktionen og aktiviteten fra kl. 8.30-21.00 med fem minutters interval – det 
vil sige ca 75 snapshots på en dag. Metoden kunne dog kun efterfølgende i 
afhandlingen anvendes på et overordnet plan primært på grund af en 
inkongruens mellem de forskellige forskeres registreringsmåder til trods for den 
meget systematiske fremgangsmøde og syntaksudvikling.  

Endvidere foretog vi i forskningsteamet observationer af en dags 
varighed af to forskellige mediedirigenter d. 17.9. og 24.9.2004 samt af de 
forskellige medieansvarlige (avis, website, radio og tv) d. 21.9.2004. Sidst men 
ikke mindst foretog vi ’snapshot’-observationer af crossmedia-arbejdet i alle 
afdelinger af 1-2 timers varighed på dagene 15.9., 17.9., 21.9., 23.9., 24.9. og 
28.9.2004 Enkelte afdelingsobservationer såsom Hobro-afdelingen og 
Christiansborg-afdelingen blev dog foretaget over det meste af en dag. I teamet 
                                                      
2 Materialet findes i appendiks A. 
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foretog vi afslutningsvist en rundspørge i spørgeskemaform med de 
journalister, som vi ikke havde fået lejlighed til at interviewe. Formålet var at 
undersøge, hvorvidt der var markante afvigelser fra de strukturer og mønstre, 
som vi kunne danne midtvejs på baggrund af studierne.  

Efter det omfattende studie foretog jeg udover delcasene på egen 
hånd d. 11. november 2005 et faktuelt interview med Tampa Tribune CEO Gil 
Thelen, som vi havde fået at vide var inspirationskilde i omstruktureringen til 
crossmedia-produktion. Derudover deltog jeg i et medarbejdermøde d. 24. 
januar 2006, hvor overskriften var ’Mediehuset version 2.0’, samt fremlagde 
iterationer af analyser og kapitler til dialog med leder3 d. 23.4.2008 og igen som 
formelt interview d. 31.03.2009 (optaget, men ikke transkriberet – app. 15.1.2). 
Selvom det overordnede studie fulgte en metodisk fremgangsmåde, hvilket 
kapitlet vil redegøre for, så var de konkrete datoer for studiet og derigennem 
cases betinget af adgang (se også Erdal 2008).  
 På DR var delcasene to ungdomsproduktioner, der eksperimenterede 
med fildeling og brugerskabt indhold (video) på tværs af medier henholdsvis 
koncepterne Blokken og Spam. Spam var en videreudvikling af Blokken som 
eksperiment. Studierne på DR foregik udelukkende på egen hånd. 
Observationsstudier blev foretaget i september 2005 (Blokken) og august 2006 
(Spam) med en åben tilgang til produktionsprocessen, idet jeg formodede, at 
produktionen ville være meget forskellig.3  
 I observationsstudiet fyldte rumregistrering følgelig meget mindre 
end hos Nordjyske Medier. Det blev hurtigt klart de første dage, at der var 
færre rutiner i produktionsmiljøet end hos Nordjyske Medier, og det foregik 
enten mange flere steder eller skriftligt foran computeren. Møder foregik med 
meget kort frist baseret på, om der pludselig opstod behov for at samles om 
problemer. Endvidere var der ikke en eksplicit strategi for rummets opbygning. 
Det gav derfor ikke mening at studere det fysiske rum udfra samme systematik, 
som tilfældet var på Nordjyske Medier. Observationsstudier i rum foregik ved 
at registrere indretningen samt placeringen af de forskellige medier i forhold til 
hinanden. Ligeledes foretog jeg en generel om end ikke systematisk registrering 
af, hvor synlige (støjniveauet samt trafik) medieproduktionerne var i rummet. 
Observationsstudiet bestod derfor primært i at følge produktionsteamets 
crossmedia-arbejde herunder koordinering af crossmedia på møder, 
forproduktion og ugentlig produktionsrytme omkring tv-program, design af 
website, brugerhenvendelse og indsamling af brugerindhold. Det var vigtigt i 
denne sammenhæng at følge især tilrettelæggeren ud af huset for at få en 
fornemmelse af brugerkontaktens omfang (hvem producerer hvad?). I DR-Ung 
                                                      
3 Materialet findes i appendiks B. 
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var der ikke formelle ’ansvarlige’ for medier, men jeg fulgte de personer, som i 
processen arbejdede mest intenst på et givent tidspunkt i forløbet. Eksempelvis 
startede jeg på Blokken med at følge projektlederen, tilrettelæggeren, herefter 
tv-produktionsteamet, derefter web-teamet og sidst projektlederen igen på 
Blokken, mens jeg på Spam fulgte værten, som foretog eller var ansvarlig for 
alle dele af processen (appendiks 9.0).  

Før, under og efter observationsstudierne foretog jeg 14 semi-
strukturerede interviews med produktionsmedarbejdere (6) og ledelse (8) af en 
varighed på 1½-2 timer på baggrund af, hvem der direkte eller indirekte var 
implicerede i produktionerne. Under observationsstudierne indsamlede jeg 
ligeledes relevante dokumenter for beskrivelsen af crossmedia-produktionen og 
foretog mellem observationerne tekstregistrering af koncepterne. Det var 
væsentligt for projektet at få adgang til så meget materiale som muligt på både 
strategisk og produktionsniveau, da DR er en meget skriftlig organisation, og 
mange processer foregår over lang tid grundet de længere planlægnings- og 
produktionsvilkår.  

Det første observationsstudie i 2005 foregik i TV-Byen, idet 
udflytningen til DR-Byen i Ørestaden var forsinket, hvorimod det andet studie i 
2006 foregik i DR-Byen, umiddelbart efter at DR-Ung var flyttet til de nye 
faciliteter. Studierne i 2005 foregik under Blokkens konceptudviklings- samt 
forproduktionsarbejde (Blokken blev første gang sendt 4. oktober 2005), mens 
studierne i 2006 foregik, da konceptet Spam havde kørt i et halvt år. Formålet 
var, for det første at undersøge hvordan crossmedia- produktionen og 
holdningerne hertil havde ændret sig. For det andet var hensigten at foretage 
observationer i DR-Byen samt for det tredje mere systematisk at interviewe 
ledere af de indblandede chefredaktioner samt direktionen med henblik på at 
afdække deres perspektiver. Studierne repræsenterer således forskellige faser i 
konceptarbejdet. I modsætning til studierne på Nordjyske Medier strak 
observationsstudiet sig over en kortere periode (et år) med en måned i 2005 og 
14 dage i 2006. Omvendt var studierne samtidig mere intensive med fulde 
observationsdage i starten og senere en veklsen mellem observationer og 
interviews.4 Sidst, men ikke mindst, lavede jeg observationer i form af logfiler af 
diskussioner på formelle og særligt uformelle møder fra min arbejdsplads i DR-
Ung. Observationsdokumenter var udelukkende dagbøger og enkelte skitser 
over indretningen.  

                                                      
4 DRs placering i København har stor indvirkning på dette undersøgelsesdesign, men også arbejdet med det 
samme koncept koncentreret i længere perioder (sammenlignet med nyhedshistoriernes korte forløb) gjorde 
et længerevarende studie oplagt. Dette var dog af tidsmæssige årsager ikke muligt i FedtFejden. 
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På DR mødtes jeg ligesom på Nordjyske Medier med ledelse1 d. 
8.5.2008 (optaget, men ikke transkriberet) for en dialog omkring iterationer af 
kapiteludkast samt foreløbige analyser og konklusioner (se appendiks 15.1.1). 

En detaljeret beskrivelse og grov tekstregistrering af delcases kan 
findes i appendiks 11.2-11.7 bag i afhandlingen, mens interne dokumenter, 
udvalgte observationsnoter, interviewstranskriberinger og eksemplificerende 
tekstmateriale fra registrering kan findes i vedlagte appendiks A og B.5 Interne 
dokumenter angives med kildehenvisning og en markering med * i 
litteraturlisten. Det henviser til, at dokumentet findes i det vedlagte 
appendikser. Interviewlydfiler, som ikke er transkriberet (2 interviews), samt 
øvrigt dynamisk og audiovisuelt tekstmateriale, som er anvendt i analysen, er 
vedlagt digitalt som appendiks nummer 15. 

 Kapitlet vil i det følgende sætte studiet i en metodisk ramme og 
diskutere undersøgelsesdesignet nærmere i forhold til udsigelseskraft og 
betydning af valg og fravalg i forhold til afhandlingens forskningsinteresse.  

2.2 Casestudier & teoriudvikling 
Afhandlingens casestudier knytter ikke ikke an til nogen form for (positivistisk 
eller statistisk) generalisering, men en analytisk eller teoretisk generalisering (Yin 
1994). Det sker gennem sammenstilling med eksisterende teorier og studier, der 
igen kan give anledning til tentative udsigelser (Guba & Lincoln 1985:39ff). Den 
teoretiske ramme placerer teorierne om enkelttilfældene i en bredere kontekst 
med det formål at diskutere udsigelseskraften udover interessen for de to 
organisationers specifikke implementering af crossmedia på et givent historisk 
tidspunkt (Yin 1994). Casestudierne bærer ikke nogen statistisk signifikans, men 
er udvalgt som ”purposive sampling” (Guba & Lincoln 1985;40ff). Den 
teoriudvikling, der finder sted, har ikke til formål at sige, at sådan forekommer 
crossmedia i traditionelle medieorganisationer. Den kan via andre studier og 
teorier tentativt antyde nogle lighedstræk og forskelle. 

Den analytiske generalisering opstår ifølge Yin (1994) ud fra ”hvad er 
det et casestudie om?” og ud fra en omhyggelig udvælgelse af casestudierne til 
at matche dette. Afhandlingens casestudie handler om mønstre og logikker på 
tværs af produktionelle forhold, hvorfor forskellighed (’most different’) og 
nuancer (triangulering) er centrale parametre i undersøgelsesdesignet for 
derigennem ”å finne fram til robuste sammenhenger og å utforske essensen i 
det som etablerer slike dekontekstualiserte stabile mønstre” (Andersen 

                                                      
5 Vedlagte appendikser er kun til intern brug for bedømmelsesudvalget for at beskytte enkeltpersoner samt 
respektere dokumenters interne status. Interviewpersoner er angivet som medarbejder, ledelse eller 
administration i afhandlingen, men en oversigt over navne findes i vedlagte appendikser. 
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1997:116). Næste afsnit vil redegøre for udvælgelseskriterierne for denne 
forskellighed, men samtidig diskutere dem i lyset af lighedstræk. 

En positivistisk-inspireret tilgang vil hævde, at egentlig teoriudvikling 
på baggrund af casestudier kun kan finde sted som konceptualisering, 
redegørelse for tilsigtede og utilsigtede strategier, konceptuelle rammer, 
forbedringsforslag og potentiel mesoteori (Eisenhardt 1989). Samtidig hævder 
Eisenhardt, at 4-10 cases skal studeres for at kunne tegne en sådan teori på 
baggrund af casestudier: ”With fever than 4 cases, it is often difficult to 
generate theory with much complexity, and its empirical grounding is likely to 
be unconvincing, unless the case has several mini-cases” (Eisenhardt 1989:545) 
Afhandlingens undersøgelsesdesign matcher Eisenhardts forståelser, idet 
teoriudviklingen sigter mod konceptualisering og de to overordnede casestudier 
har fire-fem mini-cases. Alligevel deler nærværende studie ikke Eisenhardts 
positivistiske rationale for at bruge mængden som indikator for ’god’ 
teoriudvikling og teoriernes abstraktionsniveau som indikation for ’rigtig’ teori.  

Hvis man ser på et naturalistisk-inspireret argument for 
teoriudvikling, vil Eisenhardts argumentation have et teori-ideal, der ligger i 
makroteorier, mens grundlaget for casestudierne er kontekst-baseret teori på et 
mikro- og mesoplan. Det gør dem dog ikke til mindre teorier (Flyvbjerg 
2006:221ff), men muligvis til teorier om det mindre. Man kan ligeledes hævde, 
at teoriudviklingsniveauet for casestudier afhænger af, hvilken generel teori der 
bringes i spil, og ’god’ teori afgøres gennem refleksion over udsigelse og ikke 
mængde i sig selv (Yin 1994). Det følgende afsnit vil præcisere, hvordan casene 
er udvalgt, samt hvilken bias og mulig tentativ udsigelse der ligger heri. 

2.3 Caseudvælgelse, bias og tentativ udsigelse 
Nordjyske Medier og DR er interessante cases, fordi de udover at dække 
forskelsparametre først og fremmest er crossmedia-pionerer nationalt og til dels 
internationalt (se kapitel 4). Nordjyske Medier var en af de første nyhedshuse i 
verden til at samle forskellige medieredaktioner under samme tag, og DR var 
ligeledes en af de første tv-stationer til at bygge nye multimediale faciliteter. Det 
gjorde dem unikke i Danmark i crossmedia henseende og følgelig oplagte cases 
til at studere crossmedia som forandringsprocesser. Flytningen i Nordjyske 
Medier var ovre, mens flytningen i DR skulle igang ved studiets begyndelse. 
Det gav mulighed for forskellige perspektiver på crossmedia som forandring, 
der er centralt for afhandlingens forskningsspørgsmål. Man kan diskutere, om 
deres „first-mover“-status har bevirket et øget fokus på innovation i 
afhandlingens resultater. En sådan kritik modsvares dog af forskning inden for 
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den kreative industri generelt, der bekræfter innovations fremtrædende rolle 
(Deuze 2007; Hesmondhalgh 2007; Castells 1996; Castells & Arsenault 2008). 

Samtidig beror valget af Nordjyske Medier og DR som cases på en 
mulig spredning i forskelsparametre. Tidligere og beslægtede studier peger på, 
at især parametrene finansielle grundlag, mediet og genren på hver deres måde kan 
have betydning for forskelligheden i crossmedia-produktion, hvorfor en 
spredning på disse parametre har været styrende for casestudiedesignet: 
 
 Nordjyske Medier DR 
Finansielle grundlag Kommerciel Public Service 
Medie Avis, tv, radio, website, 

mobil 
Tv, radio, website, mobil 

Genre Nyheder (lokal, sport, 
event) 

Blandt andet 
Underholdning (for unge) 

Marked Regional og lokal National 
 
Samtidig blev markedet et forskelsparameter, idet der ikke i 2004 eksisterede 
danske nationale avishuse med ejerskab over landsdækkende radio og tv, 
endsige med samling af medietyperne i samme hus (Falkenberg forthcoming, 
2009).  

I et casestudie, der bygger på ønsket om mest mulig forskellighed 
inden for den givne tematik (crossmedia i traditionelle medieorganisationer), vil 
ligheder være interessante, mens forskelle vil være forventelige. Afsnittet vil i 
det følgende redegøre for grundlaget for forskelsparametrene samt diskutere, 
om parametrene er ’most different’ i deres karakter. 

Ifølge Hallin & Mancinis (2004) karakteristik af Danmark som 
tilhørende det nordiske demokratiske korporativistiske mediesystem, må 
forskels-cases i forhold til det finansielle grundlag dække henholdsvis en 
kommerciel og en public service organisation. Det finansielle grundlag som 
parameter bygger på en formodning om, at rene kapitalistiske interesser giver 
andre overvejelser over crossmedia strategier, processer og koncepter end 
organisationer, der skal legitimere en licensfinansiering politisk gennem 
servicering af offentligheden i henhold til public service principper 
(Søndergaard 2008; Mortensen 2008; Moe 2008).6 Selvom det er den styrende 
antagelse for komparative studier med dette parameter, så viser tidligere studier 
trods forskelle også visse ligheder såsom legitimering (Helland 1993) og 
                                                      
6 I Danmark lyder kravene kort og overordnet skitseret (i henhold til kontrakten fra 2003-2006), at DR skal 
påtage sig en række samfundsmæssige og kulturelle opgaver og at DR skal sikre et bredt, kvalitets- alsidigt og 
mangfoldigt udbud af indhold med fokus på nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og 
underholdning.  
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liberalisering (Syvertsen 1997, Krumsvik 2009). Ligeledes kan traditionelle, 
kommercielle medieorganisationer ikke helt sige sig fri af statsstøtte. 
Eksempelvis modtager dagblade i Danmark mediestøtte i form af nul-moms og 
distributionsstøtte (Lund 2007; Lund & Sepstrup 2008).  

Mediet7 i forståelsen mediebranche som forskelsparameter er ifølge 
Hallin & Mancini knyttet til det finansielle grundlag i Skandinavien. Det er 
medtaget som et væsentligt parameter for sig, idet tidligere forskning i 
crossmedia som nævnt enten beskæftiger sig med tidligere 
broadcastorganisationer (Erdal 2008; Krumsvik 2009; Kjus 2008; Küng 2000) 
eller avisorganisationer (Boczkowski 2004; Dailey et al 2005; Pavlik 2001; Van 
der Wurff 2007). Tidligere studier peger imidlertid på afgørende forskelle i 
måden at tilgå produktion på ud fra den rolle, som medierne tv og avis 
traditionelt har haft i samfundet og i medieorganisationerne. Eksempler på 
forskelle sammenfattet fra de separate eksisterende studier kan se således ud:  

 
Avis Tv 
Ikke-sekventiel tekst (Kolstrup 2002) 
 

Sekventiel lyd og levende billeder 
(Williams 1974, Ellis 1982) 

Enkeltmandsarbejde (Tuchman 1973, 
2002) 
 

Teamarbejde (Tuchman 1973,2002; 
Ytreberg 1999; Erdal 2008) 

’unit cost’ økonomi (Picard 2005) Transmissionsudgift-økonomi (Picard 
2005)8 

 
Mediet som forskelsparameter anses endvidere for væsentligt i makroteorier om 
crossmedia (medieudvikling). Makroteorier, som McLuhans teori om at et 
medie altid har et andet medie som dets indhold (1999), Bolter & Grusins 
(1999) teori om remediering, og Siaperas begreb om at medier ’marks’ 
(2004:168) nye medier, efterlader en spørgen til, om der er en forskel på avis- 
og tvorganisationers måde at udøve crossmedia på, fordi de har forskellige 
mediemæssige udgangspunkter.  

Komparative studier på makro- og mesoniveau, der teoretiserer over 
digitale strategier og praksis, foreslår også visse lighedstræk på tværs af 
mediebrancher. Küng (2008) redegør for ekstreme ændringer i værdikæden, 
selvom ændringerne er forskellige grundet materialiteten. Deuze (2007) 
fremanalyserer fællestræk i kortere projektansættelser på tværs af 

                                                      
7 Mediebegrebet defineres i kapitel 3. 
8 Transmissionsudgifterne udgør typisk mindre end 15% af totale udgifter, mens trykke og distribution af 
aviserne udgør halvdelen eller mere af total udgifter (Picard 2005:64). 
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mediebrancherne. Picard (2005) analyserer tv og avis som ens, hvad angår 
løbende produktproduktion modsat enkeltprodukt-produktion i eksempelvis 
film- og forlagsbranche. Konsekvensen er ligheder i koncept-drevet 
produktion, hvor ”selection, processing and packaging of content” er i centrum 
frem for indholdsskabelse i sig selv. Picards analyser er generelle og ikke 
specifikke for crossmedia og digital forretningsudvikling, men påpeger branding 
som essentiel for både tv og avisbranchen samt skabelsen af vanemæssige 
brugsmønstre og tilknytning, der gør fejlraten lav, når de først er etableret 
(Picard 2005:62). 

Sidst, men ikke mindst anses genren9 som væsentligt 
forskelsparameter på basis af eksisterende forskning. Den klassiske dikotomi 
mellem nyheder og underholdning (Carlsen & Frandsen 2005; Kjus 2008) er 
reproduceret her som forskelsparameter, ligesom produktionsrytme formodes 
at gøre en forskel i crossmedia-mønstrene. Nyheder spiller en afgørende 
legitimeringsrolle for medieorganisationer (Helland 1993) og er stærkt 
overrepræsenteret i medieforskningen (Kjus 2008), men en sammenstilling af 
eksisterende forskning peger på følgende forskelle: 

 
Nyheder Underholdning  

 
Didaktisk, oplysende og gatekeeper 
selvforståelse (Carlsen & Frandsen 
2005; White 1950; Breed 1955; 
Tuchman 1973; Golding & Elliot 
1979; Schudson 2003; Cottle 2003; 
Schultz 2006) 
 

Kontakt og appel-fokus (Carlsen & 
Frandsen 2005) 

Stærkt rutinepræget produktion 
(Tuchman 1973; Fishman 1980) 
 

Kreativ præget planlægningsproces 
(Ytreberg 1999)  
 

Stærk faglig profil (Gravengaard 
2008) 
 

Blandede faglige profiler (Deuze 
2007) 

Dybdegående research som kvalitet 
(Gravengaard 2008; Schultz 2006) 

Kreativitet som kvalitet (Ytreberg 
1999; Bruun Andersen 1988; 
Dornfeld 1998; Grindstaff 1997; 
Newcomb 1991; Nielsen 1992) 

                                                      
9 Afhandlingens genreforståelse defineres i kapitel 3 med tilknytning til Genettes (1992) arkitekstbegreb som 
netværk af særlige ’regler og normer’ med et tematisk centrum eller omdrejningspunkt.  
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 Muligheden for planlægning antages ligeledes baseret på sammenstilling af 
eksisterende forskning (Kjus 2008; Erdal 2008) at spille en rolle for, hvordan 
man fortolker og udøver crossmedia. Potentielle deadlines hele tiden og 
uforudsigeligt materiale kan derfor ses i den ene ende af skalaen, mens få 
deadlines og forudsigeligt materiale ligger i den anden ende. Umiddelbart anså 
jeg genren som et dækkende parameter for denne forskellighed med nyhedernes 
daglige rutiner og underholdningens ofte ugentlige rutiner (Ytreberg 1999). 
’Newsroom-studies’ (Schultz 2006) peger imidlertid på forskellige former for 
nyheder, der giver forskellige planlægningsmuligheder og tidsmæssige 
strukturer.  

Selvom uventede, hårde nyheder er afgørende for journalisternes 
identitet (Noyes 1971; Hughes 1940:58), så spiller bløde nyheder en stadig 
større rolle (Gaunt 1990; Bagdikian 1997; Castells & Arsenault 2008). Tuchman 
inddeler på baggrund af produktionsstudier i tv- og avisorganisationer nyheder i 
forskellige kategorier. Hun skelner mellem bløde nyheder, hårde nyheder, spot-
nyheder og udviklingsnyheder (Tuchman 1973: 113). Kategorierne indikerer 
ikke, hvad nyheder er, men hvordan de dækkes.10 De forskellige typer af 
dækning knytter sig til forskellige grader af planlagte begivenheder. Her skelner 
Tuchman mellem 3 typer af begivenheder11: non-scheduled nyhedsbegivenheder 
(ofte bløde nyheder), hvis offentliggørelse, timing og flow som nyhed er 
bestemt af medieorganisationen, prescheduled (ofte hårde og fortsatte nyheder), 
hvor begivenhedens aktører eller interessenter annoncerer begivenheden på 
forhånd, og unscheduled (ofte hårde, spot og udviklingsnyheder) 
nyhedsbegivenheder som opstår uventet (Tuchman 1973: 118).  

Nyhedskategorierne viser, at nyheder antager forskellige 
planlægningshorisonter, og at forskelle derfor også er vigtige at holde sig for øje 
inden for genren selv (se app. 11 for delcasenes indplacering i forhold hertil). 
En lignende spredning gør sig gældende inden for 
underholdningsproduktionen, hvor daglige programmer som morgentv ligger i 
den ene ende, mens fiktion og underholdningskoncepter med en ugentlig 
deadline ligger i den anden (Bruun 2007) Ligesom de øvrige parametre bærer 
genrerne nyheder og underholdning lighedstræk. Hirsch et al (1977:15) har 
eksempelvis fremhævet, hvordan nyheder og underholdning ligner hinanden i 

                                                      
10 Hårde nyheder koncentrerer sig om dækning af event i en faktuel, informativ stil, hvorimod bløde nyheder 
anvender feature-stilen. Spot’-nyheder er kendetegnet ved en dækning der kort nævner en begivenhed (ofte 
hårde nyheder), hvorimod udviklingsnyheder er kendetegnet ved en dækning, der følger op på en 
nyhedsbegivenhed, der ofte har været ‘spot’-nyhed. Fortsatte nyheder er kendetegnet ved en dækning af en 
nyhed i en serie af historier om samme emne. 
11 Begreberne er ikke oversat til dansk, fordi Tuchmans distinktion mellem non- og un- er vanskeligt at 
indfange på dansk. 
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forhold til, hvordan produktionen organiseres, selvom producenternes 
forventninger til medieproduktionerne er forskellige.12 Grundet overvægten af 
nyhedsteorier kan man kritisere studiets metoder for at være nyhedsbiased, 
selvom der inddrages underholdningsteori, men selv studier af ren 
underholdning trækker i udpræget grad på nyhedsteorierne (Kjus 2008). 

Ved at vælge de ovennævnte forskelsparametre vælger jeg også nogle 
fra. Udover den tidligere nævnte nye økonomi dækker forskelligheden 
eksempelvis ikke forlagsbranchen eller filmbranchen, som Picards (2005) teorier 
om ’single-product’-produktion peger på. Crossmedia-teorier inden for dette 
felt bevæger sig på et andet niveau, hvor eksempelvis crossmedia-storytelling 
har en afgørende rolle (Pearson & Uricchio 1991; Jenkins 2006; Aarseth 2006; 
Dena 2004). Forskningsområdet informerer dog alligevel i nogen grad 
afhandlingens analyser. Samtidig kan man hævde, at sammensætningen af 
casene skaber et ’hul’, hvad angår fiktion, som i forhold til crossmedia har 
fællestræk med film (Haastrup 2007; Walther 2007) i form af storytelling og 
persongalleri. Det samme gør sig gældende for events (Kjus 2008).  

Casestudiet på Nordjyske indeholder tre mini-cases, hvor eventen er 
en af de tre som et eksempel på den ’bløde’ nyhed med lang 
planlægningshorisont. De to øvrige er en lokalnyhed (kernestofområde med 
kort eller ingen planlægning) og en sportsnyhed (med ugentlig planlægning). 
Events (Kjus 2008; Castells & Arsenault 2008) har et element af ’gaming’ eller 
konkurrence, som ikke findes i de øvrige nyheder, mens sport er et højprofileret 
stofområde for Nordjyske Medier med en tilbagevendende cyklus. 
Casesamplingen indeholder ingen hårde nyheder, idet sådanne har været   
forskningsstrategisk svære at planlægge. Det bevirker, at fremhævelsen af 
crossmedias styrker i netop denne type nyheder er afdækket i 
medarbejdersamtaler og beror ikke på triangulering i observationer og 
konceptregistreringer.  

Fravalget af fiktion (dramaproduktion) skyldes tilvalget af unge som 
specifik målgruppe, der er problematisk for nyhedsorganisationen (mere herom 
i analysen). Unge (12-20) er interessant som målgruppe, fordi der historisk har 
været tradition for i Danmark, at DR-Ung har været eksperimentarium for nye 
mediekoncepter (mere herom i analysen). I stedet for at vælge to cases inden 
for DR (unge og drama) var der en mulighed for at følge udviklingen af et 
eksperiment med brugerskabt tv med mobilen (fra Blokken til Spam), som på 
det tidspunkt var ’det nye’ inden for crossmedia. Muligheden for løbende 

                                                      
12 Han taler dog primært om tv-produktion, hvor dette studie også indbefatter avisproduktion.  
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tilpasning er netop et af vilkårene for og styrkerne ved casestudie-forskning 
(Flyvbjerg 2006; Guba & Lincoln 1985; Wadel 1991).  
 Casestudierne i afhandlingen er designet til at sige noget om 
kompleksiteten, samspillet og forskelligheden i crossmedia inden for 
traditionelle medieorganisationer, men det er bevidst ikke designet til at 
generalisere om parametrenes indvirkning på crossmedia. Eksempelvis om en 
bestemt fortolkning af crossmedia skyldes en public service status eller en 
bestemt genre. Sådanne sammenhænge kan kun tentativt sandsynliggøres 
gennem eksisterende forskning, men vil være op til ny forskning at verificere 
eller falsificere. Genren som parameter kan grundet bredden i undersøgelsen 
kun bevæge sig på et overordnet plan i forhold til primært tidsmæssige forhold i 
produktionen og mindre i forhold til nuanceforskelle i indholdet. Her henvises 
til eksisterende forskning om de specifikke genrer lokalnyhed (Fishman 1980), 
sport (Helland 2007; Frandsen 1996), events (Kjus 2008), underholdning for 
unge (Svoen 2007). Projektets bidrag ligger i teoriudviklingen på tværs af 
finansielle grundlag, medier og genrer. Grundet denne forskellighed er 
undersøgelsen ligeledes ikke designet til at lave direkte sammenligninger på 
tværs af spørgsmål, da de varierer i forhold til den specifikke case (se 11.1). 
Analysen vil dog alligevel foretage sammenligninger på tværs af casene for at 
pege på ligheder og forskelle (se 2.5).  
 Udvælgelsen af cases er af praktiske årsager udelukkende sket på 
baggrund af danske medieorganisationer. Hallin & Mancini (2004) vil hævde, at 
det såkaldte danske mediesystem har mange lighedstræk med de skandinaviske 
lande, der tilhører et ”democratic corporatist system” i modsætning til 
eksempelvis USA's ”liberal media system”. Fælles for demokratiske 
korporativistiske mediesystemer er en relativ stor læserskare for privatejede 
aviser, relative høje seertal for public service broadcast, professionel og 
konkurrencepræget produktion af nyheder og regulerede markedsvilkår baseret 
på poltitiske kompromiser (Hallin & Mancini 2004; Lund 2007).13 
Kommercielle medier skal fungere som offentligt forum for kritisk og 
konsensussøgende debat. Man kan derfor diskutere, om afhandlingens 
resultater snarere har en nordisk bias, hvilket ligheder med beslægtede nordiske 
studier peger på (Erdal 2008; Kjus 2008; Krumsvik 2009). Omvendt peger 
konkrete studier på en høj grad af divergens mellem de skandinaviske lande 
både i forhold til avis- og nyhedsmarkedet (Lund 2007) samt public service 
(Moe 2008).  

                                                      
13 Dertil kommer ligheder som lande med forholdsvis små markeder og derved høje omkostninger pr. 
bruger/seer/læser/lytter (Lowe forthcoming). 
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Hallin & Mancini (2004) diskuterer selv skellet mellem forskellige 
mediesystemer, idet der er en tendens imod større liberalisering af samtlige 
systemer mod den amerikanske model (se også Lund 2007; Moe & Syvertsen 
2007; Küng 2008). Küng (2008) argumenterer eksempelvis for, at de øgede 
globale ejerskabsforhold i medieindustrien (Hesmondhalgh 2007; Castells & 
Arsenault 2008) og den teknologiske udvikling i netværkssamfundet giver 
sammenlignelige udfordringer for medieorganisationer internationalt. Det peger 
igen på større lighedstræk mellem de enkelte landes medieindustri. Selvom de 
enkelte regioner stadig opererer under separate ’mediesystemer’, så er der en 
international tendens i eksempelvis regulering af intellektuel kapital og brug af 
flere (digitale medier), hvilket gør, at medieorganisationernes crossmedia på 
mange måder internationalt minder om hinanden (Küng 2000; Boczkowski 
2004; Deuze 2007; Singer 2004). Det forstærkes af den høje grad af 
’inspiration’, som finder sted mellem medieorganisationerne nationalt såvel som 
internationalt både hvad angår forretningsmodeller, organisationslayout og 
konceptdesign (se kapitel 5 & 6).14  

Den komplekse diskussion om, hvorvidt deling af mediesystem giver 
en større udsigelseskraft ændrer ikke ved, at afhandlingens studie har et dansk 
bias. Afhandlingen drager dog paralleller til international og særligt skandinavisk 
forskning inden for crossmedia. I analyserne af crossmedia suppleres 
mediesystemperspektivet af et netværksperspektiv, idet netværkteoriens styrker 
er relationer og samspil, som har været gennemgående temaer i dataene (se 
kapitel 3). 

2.4 Adgang til praksis 
Adgang i produktionsstudier er generelt svær at etablere og ikke mindst 
fastholde (Flyvbjerg 2006; Eisenhardt 1989; Frandsen 2007). I dette studie tog 
adgangsetableringen omkring et år. Selvom personlige kontakter i henholdvis 
afdelingen for Nye Medier på Nordjyske Medier og DR Interaktiv retrospekt 
viste sig at være mest behjælpelig med at åbne og fastholde adgange, var 
adgangsprocessen i de to organisationer dog meget forskellig.  

På Nordjyske Medier fik jeg hurtigt adgang gennem 
forskningsprojektet DEKAR15 (Den Nordiske kunnskapsarbeidsplassen – se 

                                                      
14 Hverken DR eller Nordjyske Medier havde på tidspunktet for studierne udenlandske ejerskabsforhold. 
Flere forskere (eksempelvis Moe 2008; Mortensen 2008) peger dog på den øgede centraliserede styring af 
public service transnationalt i EU). 
15 DEKARs interesse var at bruge Nordjyske i relation til nye måder at organisere sig i vidensarbejdspladser. 
Projektet havde fokus på flermedialitet i forhold til formålet, opbygningen af og samarbejdet i virksomheden. 
Samarbejdet har bestået i at koble denne tilgang med et yderligere fokus på opfattelsen af, hvad der forstås 
ved flermedialitet, hvordan de forskellige medier spiller ind i denne sammenhæng og hvad det betyder for 
journalisternes arbejdsliv.  
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kontrakt i appendiks A), hvilket gjorde adgangen næsten ubegrænset (frie 
interviews, fri observation, dog ingen økonomiske oplysninger), men begrænset 
indflydelse på metoder og fokus (mere herom i afsnit 2.4). Efterfølgende 
spillede min personlige kontakt en mindre rolle, da alle kendte mig fra den store 
undersøgelse om crossmedia-arbejdsforholdene. Alligevel var adgangen 
omkring mini-casene svær at etablere grundet gratisaviskrigen og digitale 
satsninger (Dit Centrum) i 2006. Omvendt spillede de personlige kontakter en 
afgørende rolle i DR. De henviste op og ned i organisationen til andre, som de 
kendte godt, og som derved kunne føre mig ind i organisationen ad ”bagvejen”. 
Denne adgangsstrategi er vanskelig og langsommelig at anvende, men til 
gengæld meget bevidst. Frandsen (2007) redegør for, at adgang gives enten 
fordi organisationen har en ekstern grund til det, eller fordi personer har interne 
grunde til at fremme adgangen. Man forventede i 2004-2006, at crossmedia var 
et guldæg, der ville kunne drive medieorganisationerne ind i stadig mere 
dominerende digitale netværk. Nordjyske Medier havde nydt megen 
opmærksomhed fra medieverdenen på grund af deres hurtige og innovative 
tilgang til de nye crossmedia udfordringer, men var stødt på problemer med 
den daglige praktisering, som truede deres pionérposition. Organisationen og 
især ledelsen havde en ekstern grund til at invitere indenfor. DR stod over for 
en udflytning til DR-Byen, der til dels var bygget for at imødekomme 
crossmedia-produktioner (mere herom i analysen), og var begyndt at lave 
crossmedia processuelle og konceptuelle eksperimenter på udvalgte 
satsningsområder (børn, unge, sport og musik). Alligevel var den eksterne 
grund til adgang mere skrøbelig hos DR. Kritikken omkring overbudgettering 
af DR-Byen ville få yderligere opbakning, hvis et forskningsprojekt afslørede, at 
den egentlige crossmedia praksis ikke levede op til en af målsætningerne med 
DR-Byen. Samtidig vurderede jeg gennem tidligere forskning, at en adgang via 
ledelsen ville begrænse mine resultater, idet DR har haft tradition for direkte 
konflikter mellem ledelse og medarbejdere grundet en konsensuskultur 
(Søndergaard 2001).  

Både på Nordjyske Medier og særligt i DR havde mine personlige 
kontakter interne politiske interesser i at fremme brugen af nye medier i 
organisationen blandt andet gennem crossmedia-strategier og -satsning. De 
pegede på produktioner inden for mine kriterier, der enten for dem var 
innovative på denne konto, men som stødte på problemer undervejs (som 
derved ville få opmærksomhed), eller på successfulde produktioner, der kunne 
tjene en fremtidig eksemplarisk værdi. Disse adgangsforhold er en fordel, fordi 
grænserne mellem formel og uformel information (Frandsen 2007; Helland 
1993) bliver flydende, fordi ledelsesindblanding er lille. Til gengæld er det 
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problematisk, fordi det stiller større krav til ens forskningsetiske position, idet 
uformel information kan være personfølsom. Det indebar eksempelvis en 
anonymisering af enkeltpersoner med angivelse af organisationsniveau (ledelse, 
administration og produktionsmedarbejdere), hvilket også var præmissen for 
DEKAR-projektet.16 Adgangen især i DR beroede på personligt netværk og 
’vennetjenester’. Det gjorde min position som forsker mindre ’farlig’ i forhold 
til det uformelle informationsniveau, men samtidig bevirkede den høje 
fortrolighed, at de metodiske problemstillinger omkring solidaritet og gavegivning 
(Frandsen 2007) bliver interessante at diskutere.  

Hvis fortroligheden mellem producenten og forskeren er høj, vil 
muligheden for at udvikle solidaritet med dem være højere. Omvendt kan man 
argumentere for, at forventningen om at få noget igen er mindre, hvilket 
forstærkes af ’vennetjeneste’-adgangsstrategien. Det er muligvis ikke en selv 
som forsker, de forventer at få noget igen fra, men ens kontaktperson. 
Metodisk har jeg forholdt mig til solidaritetsdiskussionen multiperspektivisk 
eksempelvis ved at foretage interviews på forskellige niveauer af organisationen. 
Samtidig var min uformelle adgang på chefredaktionsniveau, mens mine 
observationsstudier primært fandt sted på produktionsniveau.  

Mine erfaringer var, at jo længere op i organisationen jeg kom, jo 
mere udtalt var gavegivningsprincippet, ligesom der eksisterer en særlig gensidig 
praktisering af princippet over for ens kontaktpersoner (særligt i ’vennetjeneste-
strategien’). Ledelsen på Nordjyske Medier var interesserede i at mine 
forskningsresultater fik processerne til at køre bedre (konsultation), mens DRs 
ledelse var afhængig af, at mine resultater ikke fyldte brænde på det kritiske bål 
(begrænsning). De producerende medarbejdere så det enten som en mulighed 
for ’luft’, en indikation af ’interesse’ fra organisationen og/eller omverdenen, 
eller en ’test’ i hvor godt de lavede crossmedia.17 I forhold til kontaktpersonerne 
var min følelse af gensidig forpligtigelse størst og derved den reelle kerne til 
diskussion om, hvorvidt gavegivningsprincippet har ført til 
pålidelighedsproblemer gennem selvcensur eller udelukkelse af kritiske 
konklusioner og fokusområder (Frandsen 2007). Gaven fra min side har været 
løbende opdatering af resultater og konklusioner gennem publikationer og 
samtaler. Dog med den forskel, at feedbacken var mere udførlig i Nordjyske 
Mediers tilfælde end hos DR. Undersøgelsesforløbet var en dialogisk, iterativ 
proces for begge parter:  
 

                                                      
16 Alligevel er denne form for anonymisering problematisk, idet organisationernes medlemmer sandsynligvis 
vil kunne udpege personerne.  
17 Man kan diskutere om disse motiver metodisk kan føre til en overeksponering af henholdsvis kritik, 
bagatalisering (rygdækning) eller forfinet billede af crossmedia og dets rolle i hverdagen. 
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Research (mailkorrespondance samt uformelle interviews) -> observation -> interviews -> 
delkonklusioner -> feedback, observation -> interviews -> konklusioner -> feedback 
(diskussion) ->konklusioner  
 
De mere kritiske resultater har uvægerligt været sværere at diskutere, men 
muligvis medvirket til fastholdelse af interesse i ”gensidig anerkendelse af et 
forandringsbehov eller –ønske” (Nielsen & Nielsen 2005). Alligevel har studiet 
et bias mod digitale medier som forskningsinteresse og -motivation. Det gøres 
naturligvis ikke mindre af kontaktpersonernes politiske interesser. Omvendt 
bliver disse interesser mere nuancerede jo længere væk i ’vennenetværket’, jeg 
kom og selv etablerede kontakter.  

Opsummerende har afhandlingen søgt pålidelighed i afhandlingens 
resultater gennem kortlægning af forløbet (afsnit 2.1) og diskussion af 
indsamlingsprocesser og – vilkår som bias i forhold til forskningsinteressen; 
ikke for at eliminere bias, men for at tydeliggøre dem (Yin 1994). Det følgende 
afsnit vil tematisere pålidelighed gennem fremlæggelse af indsamlingsstrategier 
samt min forskerbias i den henseende.  

2.5 Pålidelighed, multiperspektiv & triangulering 
Pålidelighed eller ”trustworthiness” (Guba & Lincoln 1985) bruges som 
pendant til intern validering (Yin 1994); ikke som en positivistisk 
sandhedstilnærmelse (Guba 1990), men et forsøg på at indskrive de vilkår, 
hvorunder indsamlingen har fundet sted samt at belyse crossmedia-
produktionen fra forskellige vinkler og eventuelt få øje på nye eller alternative 
forbindelser og logikker.  
 Det er søgt gennem triangulering af metode i brug af primært 
observationsstudier, interviews, dokumentindsamling samt tekstregistrering. 
Ligeledes har studiet gjort delvist brug af flere forskere med forskellige syn på 
praksis samt forskellige perspektiver inden for især observationsstudierne 
(forskellige fokusområder) og interviews (forskellige organisationsniveauer). 
Samtidig er afhandlingens særlige fokus på crossmedia som en 
forandringssituation søgt støttet og udfordret gennem tilbagevendende studier 
over tid.  

Afhandlingens studier har været sensitive over for de enkelte cases og 
eksperimenterende i forhold til udvikling af de specifikke 
dataindsamlingsmetoder. Det skyldes dels få produktionsstudier med 
crossmedia som omdrejningspunkt ved projektets start (2004), dels at de fire 
forskellige forskerprofiler i DEKAR-projektet gav et tværfagligt blik på 
indsamlingsmetoder. Casesensitiviteten kommer til udtryk ved, at det ikke er 
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den samme vægtning af indsamlingsmetoderne, der anvendes i DR og 
Nordjyske Medier. Eksempelvis viste det sig, at fysisk registrerende 
observationsstudier gav mening på Nordjyske Medier, hvor deadlines var 
konstante, mens de gav mindre mening på DR, hvor der ikke var etableret et  
’centrum’. Samtidig gav vilkårene for dataindsamling hos Nordjyske Medier 
(DEKAR) mulighed for at komme ud i flere ’afkroge’ af produktionen 
eksempelvis gennem spørgeskemauddeling til de journalister, vi ikke havde 
lejlighed til at tale med, mens indsamlingsmetoderne på DR var mere 
fokuserede (og traditionelle). Det er en af årsagerne til, at dokumentindsamling 
spiller en større rolle i DR end på Nordjyske Medier. Afhandlingen vil i de 
følgende afsnit kort fremlægge indsamlingsmetoderne samt holde dem op imod 
min egen rolle som forsker.  

2.5.1 Observationer 
Hovedårsagen til at foretage observationer i projektet var at få et 
førstehåndsindtryk af den crossmediale dagligdag i både DRung og 
nyhedsproduktionen, som kunne danne grundlag for kvalificerede interviews, 
der tog udgangspunkt i min fortolkning af praksis som en hermeneutisk proces 
(Helland 1995:95). Derudover er et af diskussionspunkterne omkring 
refleksion-i-handling (se kapitel 3) og særligt tavs viden (Polanyi 1983), hvorvidt 
denne er mulig at indfange i interviews som en bevidst eksplicitering. Logikker 
og mønstre kan være så selvfølgelige eller direkte ubevidste, at de er svære at 
eksplicitere. Her har man som deltagende observatør (Hammersley & Atkinson 
1995:104ff) den fordel, at man kan indsamle data frit, og at mængden af ’det 
nye’ er enorm. Derved ser man muligvis mønstre, som af producenterne tages 
for givet og derfor er vanskelige at få frem i et interview. Alligevel kan man 
diskutere, om denne fordel har eksisteret til fulde, og om min insisteren på at 
være deltagende observatør gav mening retrospekt.  

For det første gør min baggrund som medievidenskaber, at jeg har 
kendskab til mange af de produktionsprocesser, som finder sted i 
organisationerne, og den terminologi, der knytter sig til arbejdet. Dette fremmes 
af mit tidligere arbejde som assisterende webredaktør på en national avis. Det 
blev tydeligt i DEKAR-arbejdet, hvor de øvrige medlemmer havde svært ved at 
forstå, hvad der blev talt om, når fagterminologier som ’jour’, ’skabeloner’, ’rul’ 
og ’continuity’ blev brugt. Samtidig gengav producenterne mange af de 
konceptuelle forestillinger, som jeg er blevet uddannet i, når der blev reflekteret 
over praksis. Man kan ligeledes diskutere om min rolle som tidligere webeditor 
har medvirket, at jeg ubevidst har sympatiseret med selvsamme faggruppe og 
ladet kampe og hierarkiet mod de traditionelle medier stå tydligere frem i 
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afhandlingen. Omvendt var der stor forskel på, i hvor høj grad jeg følte mig 
som en del af praksis.  
 
Superligakamp mellem OB-AB 
Det var min første superligakamp nogensinde. Jeg undgår al sport i medier og 
kan ikke grine med på joken i Tipsreklamerne. Jeg kom ind i et presserum med 
smørrebrød og øl, overfyldt med mænd. De stivnede og stoppede øjeblikkeligt 
alle samtaler, og kiggede vantro på mig og ’mine’ venlige journalister. Der 
vidste jeg for alvor, at jeg var ’outsideren’.  Jeg mødte ikke én eneste kvinde, 
jeg kendte ikke ét eneste udtryk, og jeg havde ikke forestillet mig, at 
journalisterne var placeret så langt fra hinanden i sportsdækning. Journalisterne 
gik efter kampen i omklædningsrummet for at få interview og holde 
pressemøde i det tilstødende lokale. 
 
Hvor jeg i underholdningsproduktionen på DR følte mig på hjemmebane, så 
var jeg klart en ’outsider’ i dækningen af superliga-kampen på Nordjyske 
Medier.  

Min rolle som deltagende observatør blev snarere observerende 
deltager, når jeg indirekte eller direkte har kommenteret på praksis, når vi har 
ført lange uformelle samtaler om crossmedia, eller når jeg formelt har lavet 
konsulentrapport med anbefalinger (se appendiks 4.6) midt i min 
observationsperiode. Det skyldes i særlig grad, at i strategiske beslutninger og 
konkrete valgsituationer blev crossmedia som et område under udvikling meget 
tydeligt. Producenterne var usikre på og eksperimenterende omkring, hvordan 
de skulle håndtere flere medier på én gang. Eksempelvis hvilke roller og 
hvordan de skulle udfyldes, hvordan medierne skulle spille sammen på 
konceptniveau, og hvordan de skulle se brugerens rolle i denne sammenhæng. 
Ligeledes var det tydeligt, at der ikke var udviklet noget fælles begrebsapparat til 
at tale om og konkretisere crossmedia, så kommunikationen mellem ledelse og 
producerende medarbejdere var tilsvarende svær at formalisere. De uformelle 
lange samtaler om netop disse aspekter har dog måske været de mest givtige i 
studiets observationer. Selvom de kun er anført som få stikord i feltnoter, har 
de alligevel påvirket afhandlingens konceptualiseringer.18 

Jo længere tid, jeg havde brugt i organisationerne, jo mere en 
selvfølge blev det for producenterne og for mig selv. Mine feltnoter blev færre 
og mine interviews havde mere karakter af samtaler, hvilket enten kan pege på 
mine manglende etnografiske evner (Hammersley & Atkinson 1995) eller være 

                                                      
18 Der har derved været flere lag af observationsnoter fra feltnoter i stikord over erindringer på baggrund 
heraf til flere stadier af renskrivninger af praksis, hvor afhandlingen i sig selv også har status af sådan. 
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et tegn på, at der ikke var så mange ’nye’ indsigter. Eksempelvis foretog vi 
intensive registreringer af interaktionen mellem mediemedarbejdere i det fysiske 
rum i starten, hvorimod jeg i dækningen af børnehavebesparelser kom hjem 
med en næsten tom bog og måtte skrive noter efterfølgende. Registreringen af 
interaktionen i superdesken havde igen ikke noget kvantitativt sigte, men havde 
til formål tentativt at pege på nogle mønstre ved interaktionen mellem 
medieansvarlige. Flere forskellige forskere foretog registreringen, og det var 
vanskeligt at bruge på andet end et overordnet plan i forhold til antallet af 
faglige samtaler (se også kapitel 6 samt appendiks 11.2).  

 
  

 
 
 
 

Illustration 1. Registreringsskemaer for observationer i Superdesken 

 
Jeg brugte lang tid på at få uformel adgang (Helland 1995) til DR, fordi jeg 
insisterede på min rolle som observatør i stedet for producent, som de ønskede. 
Denne glidning mod producent er imidlertid uundgåelig og ifølge Wadel (1991) 
en fordel, fordi man bedre kan se producenterne og praksis ved at handle i 
deres egne roller. Denne metode anses ofte for at være ’rigtig’ etnografi, og er 
på samme vis meget mere tidskrævende end min metode, der omvendt har gjort 
det muligt inden for to år at bevæge mig langt friere rundt i organisationerne i 
forhold til dataoptimering. Studiet har ikke nogen metodisk ambition om ’rigtig 
etnografi’, men en teoretisk ambition om forståelse af crossmedia-logikker. 
Denne forståelses pålidelighed vil dog angiveligt altid kunne styrkes af flere 
kilder, flere observationsdage af flere forhold. Alene i denne henseende er 
studiet biased. Observationerne ophørte imidlertid, da ændringerne til de 
undervejs dannede mønstre blev minimale. 
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2.5.2 Interviews & dokumentindsamling 
Interviewene har fungeret som adgang til historiske og kulturelle forhold, der 
strækker sig ud over observationer. Først og fremmest fungerer de dog som en 
refleksion-over-handling (se kapitel 3), som den udfoldes i observationerne 
samt den bredere crossmedia-praksis. Den viden, de logikker og 
konceptualiseirnger, der bringes i spil i praksis, er i fokus. Refleksion-i-handling 
kan kun tilnærmes i interviews, mens interviewene kan aktivere refleksion-over-
handling. I denne efterrationaliseringsproces er det dog ikke givet, at 
refleksionen ville have fundet sted, hvis ikke netop mine spørgsmål blev stillet. 
Det er en metodisk problemstilling, der er særligt væsentlig for deskriptive 
studier. I dette studie, hvor problemstillingen er teoriudvikling med anvendelse 
af praksis og mine konstruktioner, bliver den gensidige dialog og påvirkning 
imidlertid særlig vigtig som en afprøvning af undervejs konstruerede forståelser 
af logikker og konceptualiseringer. Følgelig er der ikke én interviewguide, men 
adskillige afhængigt af tidspunktet i studiet og på hvilket niveau 
interviewpersonen befinder sig i organisation (se appendiks).  

Hvor observationerne udelukkende fandt sted omkring de 
producerende medarbejdere, var interviewene med til at give andre vinkler på 
praksis hos personer fra ledelsen, chefredaktionerne, lokalafdelinger og 
produktionledere (se appendiks A og B for liste). I alt blev der foretaget godt 52 
formelle interviews af 1-1½ times varighed, hvoraf to var dobbeltinterviews, 
mens fire af interviewpersonerne var gengangere for at undersøge, om der var 
sket en udvikling hos dem i opfattelsen af crossmedia (se appendiks for 
oversigt).  

På DR blev interviewene foretaget som klassiske båndede semi-
strukturerede interviews (Kvale 2000), mens interviewene i DEKAR-regi (alle 
på nær ét i Nordjyske Medier) ikke blev båndet, men blev logget. Det vil sige, at 
én interviewer spurgte, og en anden skrev. Efter interviewet læses interviewet 
igennem og diskuteres af forskerne. Fordelen ved denne metode var, at vi 
kunne få flere synsvinkler på praksis, idet vi undgik en minituøs transkribering 
efterfølgende eller alternativ selektion i lyd. Ligeledes herskede der usikkerhed 
om, hvorvidt vi ville kunne få journalister til at åbne sig op foran en mikrofon. 
DEKAR-projektet var anderledes afhængigt af konfliktfølsomme udsagn om 
fyringsrunder og utilfredsheder, end afhandlingen er. Netop dette materiale har 
dog i høj grad informeret afhandlingens analyser. Ulempen er, at materialet ikke 
efterfølgende kan anvendes til at studere narrative strukturer og sammenhænge. 
Som konsekvens af denne metode har jeg valgt at synliggøre forskellen ved at 
benævne disse interviews samtaler (til forskel for uformelle samtaler i 
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observationsstudierne). De har således en formaliseringsgrad, der ligger mellem 
de båndede interviews og uformelle samtaler/observationsnoter.  

Efter interviewene sendte vi på Nordjyske Medier spørgeskemaer ud 
til de ikke-interviewede journalister for at undersøge, om de mønstre, vi kunne 
se, også herskede hos de øvrige journalister. Spørgeskemaerne var ikke tænkt 
som en survey med nogle statistiske overvejelser, men blot som endnu en 
vinkel på praksis.  

Under interviewene fortalte vi/jeg i hvilken sammenhæng, materialet 
skulle indgå, hvad omdrejningspunkterne var, og at interviewpersonerne ikke 
ville blive citeret med navn. På Nordjyske Medier var der en formel kontrakt i 
DEKAR-projektet (se appendiks 1.2), hvorimod dette ikke var tilfældet på DR, 
hvor adgangen ikke gik gennem topledelsen. Det har medført, at jeg 
efterfølgende har haft mange etiske overvejelser, som kunne have været 
undgået, hvis en egentlig kontrakt havde været underskrevet. Selvom interviews 
anonymiseres, er organisationerne ikke større, end at kollegaer vil kunne pege 
på, hvem der citeres. Personkonflikter er ikke interessant for afhandlingen, men 
der har været materiale, der angår crossmedia, hvor jeg har været i tvivl, om det 
var etisk ansvarligt at anvende. Kjus (2008) og Puijk (1990) peger på lignende 
usikkerhed omkring etisk ansvarlighed, hvor bevarelsen af tilliden og adgangen 
er afgørende. I afhandlingen er de citater, som jeg har skønnet etisk 
problematiske omskrevet, så de fremstår på linje med generelle observationer. 
Herved har jeg skønnet, at vinklen kommer frem, men personerne ikke 
kompromitteres  
 Udover interviewene spiller interne dokumenter19 en afgørende rolle 
for at forstå crossmedia diskussioner og eksplicitte henvisninger til den bredere 
historiske og især strategiske kontekst i analysekapitlerne. Her har især 
medarbejderblade og strategiske papirer afgørende betydning, men også 
dummies, manuskripter, organisationsdiagrammer, plantegninger, 
designmanualer, brugermails, overleveringsmails og produktionsplaner som en 
væsentlig del af at forstå crossmedia-produktionsprocessens logikker (Ytreberg 
1999).20 Strategier, budgetter og økonomiske nøgletal har der dog været ingen 
eller meget begrænset adgang til på grund af konkurrencehensyn, særligt på 
Nordjyske Medier. Analysen af forretningsmodeller i kapitel 5 har derfor været 
vanskelig at foretage, men baserer sig på eksterne dokumenter, 
konceptregistrering (se nedenfor) samt interviews. Analysen er derfor nødt til at 
tage forbehold for, at faktiske økonomiske prioriteringer kan være anderledes, 

                                                      
19 Dokumenter markeret med * i referencelisten findes i vedlagte appendiks. 
20 Materialet findes i vedlagte appendiks. 
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men det ændrer dog ikke ved kapitlets principielle analytiske overvejelser.21 Den 
historiske udvikling i crossmediainnovationer i kapitel 4 har ligeledes haft 
kildemæssige udfordringer. DRs historie er langt mere udfoldet end Nordjyske 
Mediers, som er næsten ikke-eksisterende. Brugen af medarbejdernet og -blade i 
DR er ligeledes langt større end i Nordjyske, hvor mails synes at være 
dominerende, hvilket gør adgangen langt mere problematisk.22 Det betyder, at 
den historiske fremstilling af Nordjyske Medier i perioden 1996-2001 beror på 
få kilder, mens analysen af crossmedia i DR henviser til eksisterende forskning. 
En sådan kildeproblematik er grundlaget for historieforskning (Brügger 2003, 
2009) og indebærer, at historieskrivningen sjældent har vilkår for triangulering 
og derved kommer til at være vinklet afhængigt af ens eget forskningsperspektiv 
samt de kildeperspektiver, man har til rådighed.  Eksempelvis vil man kunne 
hævde, at fremstillingen af crossmedias udvikling vil se anderledes ud, hvis man 
anlagde et andet perspektiv eller interviewede andre personer. Gennem 
åbenhed omkring bias og materiale har jeg søgt at gøre rede for afhandlingens 
udsigelsesgrundlag. 

2.5.3 Crossmedia som tekstregistrering 
Studiet har som redegjort for i afsnit 2.1 foretaget tekstregistrering. 
Tekstregistering skal i denne sammenhæng forstås som for det første en 
arkivering af et udvalg af produkter (tekster) i studiets delcases på baggrund af 
observationsstudierne. For det andet på baggrund af dette materiale, 
observationer og interviews, at se på forskellige mønstre i måden, hvorpå 
produkterne er forbundet på tværs, hvilke platforme, de optræder på, hvornår 
samt hvordan produkterne adskiller sig fra hinanden (se kapitel 7 og appendiks 
11.3-11.7). Dette er sket med eksemplarisk sigte og ikke som en kortlæggende 
tekstanalyse af de konkrete cases. Tekstregistreringen har således primært haft 
til formål at forankre produktionen i de faktiske produkter og koncepter og 
sekundært at kortlægge (udelukkende) tekstuelle mønstre i koncepterne. I stedet 
for tekstbegrebet skelnes der i afhandlingen mellem produkter og koncepter, 
hvorfor konceptregistrering vil anvendes om registrering af det samlede 
crossmedia-output, hvorimod produktregistrering anvendes om registrering af 
mønstre i den specifikke artikel, tv-udsendelse, website eller sms-besked (mere 
herom i kapitel 3). 

 Inden for alle typer af medieorganisationer (Deuze 2007) er antallet 
af medieprodukter steget med antallet af medieplatforme. Det giver en stor 
udfordring inden for crossmedia som forskningsdisciplin (Kjus 2008; Erdal 

                                                      
21 Budgetter er forsøgt fremskaffet via erhvervsstyrelsen uden held. 
22 Den skal forhandles for hver mail og man skal vide at mailsene eksisterer. 
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2008). Det gælder i særligt grad produktionsstudier, der involverer observation, 
idet man som forsker både skal være til stede flere steder i felten, samtidig med at 
produkterne skal bevares til senere analyse, eksemplificering eller dokumentation. 
 Nationalt tv og radioprodukter er ikke noget problem at få adgang til 
retrospekt, fordi de forefindes i Statens Mediesamling. Anderledes forholder 
det sig med regional radio og tv, fordi disse ikke er omfattet af mediesamlingens 
daglige arkivering. Det betyder, at produkter fra Nordjyske Medier måtte bero 
på aftaler om kopier hos producenterne, idet det ikke var muligt for mig at 
”optage” det. Min bopæl befinder sig i en anden region uden adgang til 
produkterne. Disse aftaler voldte store problemer og har ført til enkelte 
manglende optagelser (se appendiks 15.0). På den anden side har det været 
meget ligetil at få adgang til aviser, fordi deres fysiske materialitet gør det 
velegnet til bevaring. Denne kvalitet har også stor betydning for crossmedia-
konceptevalueringen, som analysen vil komme ind på senere. 
 Den store udfordring i både DR og Nordjyske Medier casen er 
arkivering af websites. Det foretages nationalt i Netarkivet og internationalt i 
InternetArchive (Brügger 2005). En arkivering af Nordjyske Medier og andre 
regionale medier foretages kun sporadisk, og arkiveret materiale har derfor ikke 
været muligt at benytte i dette studie. En anden problematik i crossmedia-
studier er, at webarkivering ikke medtager ’streamet’ billeder og lyd. Det 
bevirker, at de elementer, som eventuelt bliver genbrugt fra de øvrige medier, 
ikke kan blive vist. Derved bliver en crossmedia analyse umulig. En egentlig 
individuel registrering skal finde sted af hvert website på et givent tidspunkt 
(Thomasen 2006), hvilket er problematisk i studier, der ikke trækker på flere 
forskere eller assistance. Brügger (2005:19ff) redegør imidlertid for, hvordan 
webarkivering i modsætning til radio og tv må bero på en større grad af 
subjektivitet i forhold til udvælgelse af stabilisering. Man tager ikke blot en flade 
eller program og bevarer det i et andet medie; man udvælger særlige elementer 
på givne tidspunkter, som bevares. Her skelner han mellem internetdokumenter 
og dokumenter om internettet (Brügger 2005:30). En anden væsentlig faktor er, 
at ikke al kommunikation er tilgængelig for analyse, idet medieorganisationerne 
understøtter p2p-kommunikation i eksempelvis lukkede fora. 
 Formålet med crossmedia-tekstregistreringerne i afhandlingen har 
først og fremmest været at se på koncepterne som væsentlige elementer i 
produktionen, som producenterne er orienterede imod. Registeringsstrategien 
af delcasene kan overordnet inddeles i to kategorier henholdsvis vertikale 
(superligadækning og dækning af børnehavebesparelser) samt horisontale 
(Blokken, Spam og FedtFejden).  
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Den vertikale strategi knytter sig til de cases, som dækkes i løbet af 1-
2 dage, og som derfor giver en intens arkiveringsproces, hvor jeg forsøgte at 
arkivere samtlige produktioner på alle platforme, efter de blev offentliggjort. 
Det indebar f.eks. indsamling af aviser, billeder af tekst-tv, skærmprint af 
internethistorier og diskussioner (eller mangel herpå), download af radio samt 
optagelse af tv-indslag. Dette gjorde sig gældende regionalt og måtte ske i felten 
eller bero på aftale om, at Nordjyske Medier eftersendte materialet. Denne 
proces har været den sværeste at udøve og derved også i enkelte tilfælde 
mangelfuld (ét radio- samt ét tvindslag mangler). Registeringen er derfor støttet 
af dokumenter om crossmediakoncepterne i form af observationsnoter og andre 
dokumenter. Registreringen har bygget på egne observationer samt 
producenternes udsagn om medieprodukter. Det betyder i nogle tilfælde, at hvis 
de har glemt at oplyse om en produktion, så vil registeringen være mangelfuld. 
Samtidig er ulemperne ved en vertikal registering, at historier og fodboldkampe 
skriver sig ind i et større forløb, hvor det at isolere crossmedia-konceptet til den 
konkrete daglige eller ugentlige dækning kan være problematisk, fordi man kan 
se hele fodboldsæsonen eller hele sagen om kommunale besparelser som det egentlige 
crossmedia-univers, som den pågældende dækning skriver sig ind i. Dette 
overordnede konceptperspektiv indgår dog ikke i registreringen i de vertikale 
studier.  

I de horisontale studier registreres koncepterne som en løbende, men 
tidsbegrænset case (Fedtfejden), eller som en sekventiel, men ikke-tidsbegrænset 
case (Blokken & Spam) ved at lave udvalgte registreringsnedslag (se også Kjus 
2008). Denne metode er valgt til netop Fedtfejden, Blokken og Spam, fordi de 
skulle illustrere henholdsvis en nøje tilrettelagt nyhed og et eksperimenterende 
koncept under udvikling. Det betød i første tilfælde, at mængden af produkter 
var enorm og derfor krævede udvalgte nedslag i forløbet. Dette behov blev 
understøttet af, at websitet eksploderede i p2p-kommunikation, og at en 
registrering heraf ville være et studie i sig selv. I lyset af projektets crossmedia-
fokus er en sådan kommunikation kun interessant i relation til de øvrige medier. 
Mine registreringer har været fokuseret i starten, i midten og i slutningen. 
Webregistreringen har beroet på screendumps af websitet, arkivering af 
streamet materiale og eksempler på aktiviteten i fora. I det andet tilfælde med 
Blokken og Spam var udviklingen over tid inden for samme univers i fokus. 
Det betød, at der var behov for nedslag over tid for at kunne analysere og 
eksemplificere denne udvikling. Udvælgelsen skete følgelig igen i starten, i 
midten og mod slutningen; ikke for at analysere crossmedia-storyline, men for 
at registrere eventuelle ændringer. Ved større og længerevarende satsninger som 
de horisontale registreringer vil det være relevant ligeledes at se på grænserne til 
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crossmedia-universet. Her tænkes særligt på, om eksterne partneres dækning af 
værter (Blokken og Spam), eller af medieorganisationens begivenhed 
(Fedtfejden) også kan siges at indgå i crossmedia-universerne (Haastrup 2007; 
Kjus 2008), hvorfor en registrering af sådanne forekomster også vil være 
relevant set i et kommunikationsperspektiv. I afhandlingens 
produktionsperspektiv er det imidlertid fravalgt grundet kapaciteten, selvom det 
i fremtidig forskning vil være yderst relevant (se eksempelvis Kjus 2008). 
Vinklen dækkes dog gennem interviewudsagn. 
 Som opsummering betyder det, at dokumentregistreringerne grundet 
metodiske udfordringer og kompleksitet kun er anvendelige sammen med 
observationsdokumenterne og ikke kan stå alene i et produktionsperspektiv 
(Helland 1993; Ytreberg 1999). I analyserne vil registreringerne derfor dels tjene 
som eksemplificering af mønstre og logikker i interviews og observationsstudier, 
dels som genstand for særskilt analyse med udgangspunkt i disse mønstre for at 
opnå større detaljeringsgrad i kapitel 7. Konceptregistreringen vil dog aldrig stå 
alene som særskilt perspektiv, men altid være forankret i observationsstudierne 
og interviews. 

2.6 Analysestrategi 
Et eksplorativt studie vil typisk have karakter af en ”runddans” (Wadel 
1991:129ff) igennem hele forløbet fra indledende fokus over design og 
indsamling til analyse og teoriudviklinger. Det betyder, at både teori, metode og 
data ændres undervejs og ad flere omgange. Denne runddans har i høj grad 
gjort sig gældende i mine studier: Der ikke er tale om rent induktive eller 
deduktive processer, og samtidig forandres både praksis, teorier og jeg selv som 
forsker i et længerevarende forskningsprojekt. Denne forandringsproces er 
muligvis i større grad tilstede, når man som jeg studerer forandring og 
udvikling.  

Runddansen som iterativ proces er imidlertid svær til fulde at 
redegøre for i en afhandling, der fremstår forholdsvis lineær. Bag afhandlingen 
ligger mange iterationer, omstruktureringer, tilvalg og fravalg, der har ført til 
den fremstilling og den konceptualisering, som fremstår i afhandlingen. 
Projektet startede med titlen Flermedialitet – samspil mellem medier og beroede 
blandt andet på en snæver fortolkning af fler- og tværmedialitet i relation til 
medier som platforme i henhold til et konceptniveau. Denne snævre 
fortolkning af fler- og tværmedialitet til koncept- og platformsniveauet blev 
undermineret i mødet med praksis. Den førte ingen vegne, og jeg måtte ændre 
min definition af såvel mediet som brugen af flermedialitet og følgelig også 
dataindsamlingens grænser (Guba & Lincoln 1985:39ff). Det betød ligeledes, at 
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det teoretiske felt, som jeg troede, at jeg ”positionerede” mig i, flyttede sig fra 
æstetiske interface- og medieteorier (Bechmann Petersen 2007b), over 
strukturelle aktørteorier (Bechmann Petersen 2007a) til forandrings-, netværks- 
og interaktionsteorier. Denne teoriudvikling vil blive beskrevet og diskuteret i 
kapitel 3 med fokus på crossmedia som praksisfænomen. 

Den teoretiske runddans har ligeledes ført til forskellige iterationer i 
analysen og ikke mindst fremstillingen heraf. Bevægelsen skete groft fortegnet 
som en bevægelse fra induktive kategoriseringer med implicit teoristyring over 
ny teorilæsning, der førte til nye kategoriseringer eller struktureringer af 
materialet til sidste iteration, som den fremlægges i denne afhandling. 
Fremstillingen er følgelig en kombination af beskrivelser af praksis inden for 
cases med konklusioner på tværs af cases (kapitel 4), samt beskrivelser på tværs 
af cases i forhold til de af praksis, metode og teori (kapitel 3) udviklede 
perspektiver på crossmedia samt konklusioner på de særlige forhold inden for 
casene (kapitel 5,6,7). Teoriudviklingen opsummeres og ekspliciteres 
afslutningsvis i kapitel 8. 

Man kan stille spørgsmål ved, om runddansen betyder en cirkularitet i 
argumentation, og om den reelt fører en teoriudvikling med sig. Jeg vil hævde, 
at der ikke er tale om en cirkulær argumentation, fordi de teoriaspekter, der 
danner grundlag for studiet (metodiske, strukturelle), ikke er de samme 
aspekter, der udvikles teori op imod og med (crossmedia, konvergens, digital 
forandringsproces). Hvad angår teoriudviklingen ophæver min metodiske 
inspiration i det naturalistiske design (Guba & Lincoln 1985) den stærke 
skelnen mellem deskription, teorigenerering og teoriudvikling, som beror på 
stærk adskillelse af teori og empiri (Andersen 1997; Yin 1994). Grundet de 
forandringsvilkår som studiet har arbejdet under, kan man derfor indvende, at 
det der foretages er en vekselvirkning mellem diskription, teorigenerering og 
teoriudvikling.  

2.7 Konklusion 
Afhandlingens bidrag inden for crossmedia er ikke, hvordan crossmedia er, men 
hvordan det kan se ud, idet dette er præmissen for casestudier som 
forskningsstrategi. Kapitlet har argumenteret for formodning om forskellighed i 
casene gennem eksisterende forskning og konkluderet, at de er designet til på 
bedst mulig vis at kunne sige noget om ligheder inden for crossmedia i 
traditionelle medieorganisationer i Danmark. Omvendt er designet ikke egnet til 
at tegne kausalforhold, fordi spredningen af parametrene er for bred.  

Afhandlingens crossmedia konceptualisering kan udvides (nationalt 
og internationalt) gennem en tentativ vurdering i forhold til eksisterende 
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forskning og derved argumentere (tentativt) for en udvidelse af udsigelseskraft. 
Teoriudvikling forstås i denne sammenhæng som en vekselvirkning mellem 
beskrivelse, teorigenerering og teoriudvikling og reproducerer ikke en 
(traditionel) distinktion mellem teori og empiri. Teoriudviklingen i afhandlingen 
søger således at bygge på en ”thick” (Erdal 2008) beskrivelse af praksis som 
grundlag for en ”thick” teoriudvikling, der forsøger at navigere i forhold til 
eksisterende teori uden at reproducere den som en negation heraf.  

Kapitlet har redegjort for, hvordan crossmedia metodisk har været 
vanskeligt at tilgå grundet multiplikationen i produkter, dels fordi det giver 
arkiveringsproblemer i regionale medieorganisationer, dels fordi det er relevant 
med en samtidig tilstedeværelse blandt flere medarbejdere (hvilket ikke er 
muligt som enkeltstående forsker).  

Afhandlingens analysestrategi er blevet beskrevet som runddans 
mellem teori, metode og data. Det bevirker, at flere iterationer har fundet sted, 
og at analysefremstillingen ikke endegyldigt er en deduktion eller induktion, 
men en iterationsproces, hvor forskellige perspektiver har været anvendt for at 
se på mønstre med forskelligt udgangspunkt. Næste kapitel vil diskutere denne 
teoretiske udvikling som en eksplorativ runddans.  
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3 Crossmedia-produktion 

“…revolutions leave much piecemeal mopping up to do, the central change cannot be 
experienced piecemeal, one step at a time. Instead, it involves some relatively sudden and 
unstructured transformation in which some part of the flux of experience sorts itself out 
differently and displays patterns that were not visible before.” 
(Kuhn 1987) 
 
Kapitlet vil diskutere og syntetisere teoretiske traditioner med det formål at 
udvikle en teoretisk ramme for forståelsen af crossmedia-produktion. 
Teorigrundlaget for forståelsen af fænomenet har udviklet sig undervejs i 
projektfasen i henhold til den analytiske runddans jævnfør forrige kapitel. 
Denne eksplorative tilgang fremstilles i kapitlet, idet den kan give anledning til 
interessante diskussioner for kommende forskning. Den oprindelige ramme har 
haft begrænsninger i forhold til analysen og konklusionerne. Teorivalget har 
relationer og forandring som fællesnævnerne, selvom de er langt mere 
grundlæggende hos de sidst studerede traditioner. Alligevel er traditionerne 
videnskabsteoretisk meget forskellige, og man kan påpege, at en sammenstilling 
heraf er problematisk. Kapitlet vil imidlertid argumentere for, at det netop er 
denne forskellighed, der gør, at de supplerer hinanden i en belysning af 
crossmedia-produktionssociologi. Afhandlingen benytter følgelig en form for 
bricolage-tilgang (Levi-Strauss 1966), hvor teorien bruges som udgangspunkt og 
inspiration til at danne egen teoriramme.  

Først diskuteres de teoretiske traditioner som dannede grundlag for 
forståelsen af crossmedia og foretagelsen af de empiriske studier (medium 
theory, organisationskultur og professionssociologi). Derefter diskuteres 
forskellige syn på forandring og innovation (innovations- og diffusionsteori) i 
lyset af produktionen til internetbaserede og mobile platforme, 
medieorganisationerne samt det store fokus på innovation, som casestudierne 
viste. Sidst diskuteres teoretiske traditioner, der har kunnet matche det 
empiriske materiale i større grad og ført til mere konteksttro analyser og 
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resultater (aktør-netværksteori og symbolsk interaktionisme). Afhandlingens 
konkrete teoretiske bricolage vil afslutningsvis placeres og diskuteres i forhold 
til en analytisk operationaliserbar teoriramme for crossmedia-produktion. 

3.1 Medieteori, organisationskultur & professionssociologi 
Medieteori er en bred tværfaglig disciplin spændende fra kommunikationsteori 
med effektmåling som omdrejningspunkt til medium theory med medieforandring 
som udgangspunkt (Boczkowski & Lievrouw 2007). Kanoniske teorier inden 
for denne tradition har været analyser af, hvorledes medier i selve deres måde at 
være medier på forandrer magtforhold og understøtter forskellige strukturer i den 
samfundsmæssige sfære (Eisenstein 1983; Ong 1982; Innis 1975,1991), i den 
mikrosociale sfære (Meyrowitz 1985) og i den kropslige sfære (McLuhan 1999). 
Nyere teorier – også kaldet tredje generations medium theory - har brugt 
traditionen til eksempelvis at beskrive, hvorledes internettet forandrer 
samfundsstrukturer (Benkler 2006; Finnemann 2006a, 2006b) og medielogikker 
(Bolter & Grusin 1999; Manovich 2001; Brügger 2002a,2002b; Bechmann 
Petersen 2003). På samme vis kan man i denne afhandling pege på, at 
internetbaserede og mobile platforme forandrer magtforhold og logikker i 
medieorganisationerne og hos producenterne, ligesom medierne ændrer 
vilkårene for, hvordan mediekoncepter skal designes og fortolkes.  

Med et forandringsperspektiv på medieorganisationer som både 
producerende og kommunikerende tager projektet sit teoretiske udgangspunkt i 
den brede forståelse af medier, der er at finde hos medium theory. Meyrowitz 
(1993) argumenterer for en sammenstilling af studierne i traditionen Medium 
Theory eller medieteori, idet de analyserer medier ud fra ”…the relatively fixed 
features of each medium” (Meyrowitz 1993:61). Mediernes relativt stabile 
egenskaber betegner han miljøer (settings), hvilket står i modsætning til at se på 
medier som kanal for indhold og grammatik eller æstetik i en formidling. 
Mediernes miljø, setting eller medialitet (Brügger 2002b) indvirker aktivt og 
gensidigt på såvel kommunikationsformidlingen og det æstetiske udtryk som de 
kommunikerende parter og den samfundsmæssige kontekst kommunikationen 
indgår i. Selvom Williams ikke traditionelt henregnes til medium theory-
traditionen, deler han traditionens forandringsperspektiv, mediets agent-status, 
og mediet (tv) som både teknologi og kulturelle former (Williams 1974).  

Mediernes setting er de faktorer, der fysisk, psykologisk og socialt 
adskiller det pågældende medie fra andre medier (Meyrowitz 1993:61). 
Meyrowitz analyserer eksempelvis tv som let tilgængeligt på grund af det 
billedelige udtryk, men dette kan kun fremanalyseres med parallel til de 
overvejende skriftbårne medier som bogen og avisen. McLuhan (1999) 
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beskriver forholdet gennem mediernes samspil eller ”interplay”, idet ”…no 
medium has its meaning or existence alone, but only in constant interplay with 
other media” (1999:26), og taler i denne forbindelse om mediehybrider (1999:51), 
hvor alle medier altid har et andet medie som dets indhold: ”…media comes in 
pairs, with one acting as the ’content’ of the other, obscuring the operation of 
both” (1999:52). Andre betegner samspillet som ”resonance” (Postman 1985), 
”effect-loops” (Meyrowitz 1985), ”re-inscribing” (Debray 1996), 
”mediamorphosis” (Fidler 1997), ”remediation” (Bolter & Grusin 1999), 
”reconfiguration” (Manovich 2000) og ”coevolution” (Finnemann 2001; 
Castells & Arsenault 2008). Fælles for mediesamspilsteorierne er, at de 
forholder sig til mediesfærer (Debray 1996) eller mediematricer (Meyrowitz 
1985) og samspilsstrukturer ud fra et genealogisk perspektiv. Det samme gør sig 
gældende inden for crossmedia studier, hvor det er sammensætningen af et 
givet antal medier, der er grundlag for crossmedia-konceptet. De forskellige 
samspilsformer kan derfor være analytiske redskaber til at forstå 
organisationernes måde at komponere produktioner på. 

Grundet medieteoriernes alment samfundsmæssige forsknings-
interesse eller makroniveau-beskrivelser har de en række væsentlige åbentlyse 
svagheder i et crossmedia produktionsstudie, der studerer medieforandringer 
socio-etnografisk. For det første bidrager teorierne ikke med særlige 
overvejelser over den organisatoriske og produktionelle kontekst, og for det 
andet er aktørperspektivet nedtonet til fordel for et (medie)strukturperspektiv, 
hvor medierne i overvejende grad er og ikke laves. Sidstnævnte har endvidere 
ført til en kritik af dele af traditionen for at være teknologideterministisk 
(Benkler 2006; Boczkowski & Lievrouw 2007). Er det eksempelvis 
internetbaserede og mobile medier, der forårsager forskellige ændringer, eller 
bruges internetbaserede og mobile medier af aktører som redskaber til ændring 
i en socio-økonomisk dagsorden? 

I et forsøg på at skabe en teoretisk forståelse for de særlige 
organisatoriske rammer, der indvirker på crossmedia har særligt Lucy Küngs 
(2000) studier af BBC og CNNs strategier for digital forandring været et 
kanonisk udgangspunkt og inspiration for senere crossmedia studier 
(eksempelvis Erdal 2008, Krumsvik 2009). Kung analyserer ved hjælp af Schein 
(1992) forholdet mellem medieorganisationens kultur og strategier i digitale 
forandringsprocesser.23 Schein ser medier som mediebranchen (2003:171), og 
beskæftiger sig med organisationer i et udviklingsperspektiv gennem ‘kultur’ 
som: 

                                                      
23 Dette er også tilfældet for Senge (1990), men i modsætning til Schein bærer hans teorier på en udpræget 
sytemisk organisationsopfattelse, der kolliderer med afhandlingens teoriudvikling. 
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”a set of shared basic assumptions that a group learned as it solved its problems of external 
adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid, and 
therefore is taught to new members of the group as the correct way to perceive, think and feel in 
relation to those problems” (Schein 1997:12). 
 
Ifølge Schein bliver kultur en uhåndgribelig, ’strukturel stabilitet’ for en 
organisation, der indbefatter integration og mønsterdannelse (1997:10-11). 
Schein (2003:171; 1997:16-27) opererer med tre niveauer af kultur i 
organisationer: Artefakter (’artifacts’ - synlige og konstruerede fænomener), 
værdier (’espoused values’ - officielt udtalte strategier, visioner og filosofier) og 
grundlæggende antagelser (’basic assumptions’ – ubevidste, taget-for-givet 
antagelser). De grundlæggende antagelser er ifølge Schein essensen af kulturen og 
”nøglen” til at forstå de øvrige nivauer (Schein 2003:172). Schein har et 
funktionalistisk syn på kultur (Schultz 1990). Forståelsen af de grundlæggende 
antagelser fører til en forståelse af synlige fænomener og strategier samt 
inkonsistenser mellem de tre niveauer. Muligheden for at kortlægge kulturen 
gør, at den kan bringes til at tjene et formål. I Küngs operationalisering giver 
Scheins teoretiske ramme mulighed for især at analysere og konkludere på 
vanskeligheder mellem digitale strategier og ”genstridig” grundlæggende kultur. 
Küng konkluderer, at ændringer i omgivelser kan bruges som ’counter-cultural’ 
strategiredskab:  
 
“An understanding of the environment is critical to ensuring that culture does not strangle 
strategy: if an organisation is seeking to improve coherence between strategy and culture, its 
starting point should be to improve awareness and understanding of the genereal environmental 
developments, not of specific strategic responses to them” (Küng 2000:204).  
 
Scheins forståelse af organisationer informerer afhandlingens analyser på 
forskellig vis. For det første giver Schein en forståelse af organisationer bygget 
op af artefakter (som kan tilgås gennem observation), værdier (som kan tilgås 
gennem dokumentregistrering) og grundlæggende antagelser (som kan tilgås 
gennem kvalitative interviews). Artefakter som fysiske rammer, roller, 
organisering og koncepter spiller tilsigtet eller utilsigtet sammen med 
skueværdier samt grundlæggende kulturelle antagelser. For det andet giver 
Scheins kulturelle lag et analyseredskab til at beskrive, hvordan især værdier kan 
stride mod en grundlæggende kultur, ligesom det gør sig gældende i Küngs 
analyser (2000).  
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 Scheins forståelse af organisationer er imidlertid begrænset og 
problematisk på nogle områder i forhold til studiet af crossmedia i 
medieorganisationer. For det første har Schein ligesom Küng et 
ledelsesperspektiv med en hovedvægt på strategier. Teorien om 
organisationskultur bliver mere ledelsesorienteret (top-down) end 
produktionsorienteret (buttom-up), uden at teorien dog udelukker en større 
inddragelse af produktionsaspektet. For det andet, og mere grundlæggende, 
arbejder teorien ud fra en essensorienteret videnskabelig tilgang. Scheins formål 
er at beskrive én grundlæggende kultur (grundlæggende antagelser) for 
organisationen, og anvender udelukkende flerheder i kulturelle dannelser eller 
’subkulturer’ til at beskrive, hvorledes en kulturel enighed alligevel samler 
sådanne subkulturer (Schein 1997:12-14) især imod ændringer i omgivelserne 
såsom forandringer i medielandskabet.  

Selvom det ikke er Scheins fokus, fungerer subkulturer eller nye 
medarbejdere alligevel som kulturens hybrider, idet han beskriver, hvordan 
interaktionen mellem gamle og nye aktører har karakter af ’a creative process of 
building a culture’ (Schein 1997:13), som igen fungerer som en ’social kontrol’ 
over organisationens medlemmer. Ofte opstår subkulturer ifølge Schein i 
forbindelse med eksempelvis differentiering i produkter, markeder og 
teknologier, geografisk decentralisering samt i forbindelse med opkøb eller nye 
samarbejdsaftaler (Schein 1997:256). I arbejdet med crossmedia som en 
produktionsform under dannelse er netop flerhedens møde med og skabelse af 
enhedskulturen interessant. Schein beskriver (1997:298-299), hvorledes 
forandring i organisationskulturen er en vekselvirkning mellem 
balance/stabilisering, ubalance/ustabilitet samt genetablering af stabilitet 
(’refreezing’). Organisationsændring sker hos Schein, når der eksisterer 
tilstrækkelig data til at modbevise den eksisterende kultur, til at vække utryghed 
og nervøsitet over for vigtige mål, samt at der er en psykologisk sikkerhed i 
ændringen, at kulturen ikke mister sin identitet og integritet. Forandringen tager 
da form af kognitive redefineringer af centrale forståelser, og den heraf afledte 
opførselsændring etableres i væremåder, rutiner og normer (Schein 1997:312).  
 Selvom Schein forholder sig til forandring i omgivelser og forandring 
i organisationer, bliver beskrivelsen heraf knyttet til kulturen som 
omdrejningspunkt. Subkulturer tildeles på sin vis aktørstatus, men det er stadig 
strukturerne, der er i fokus, og individet som aktør bliver følgelig negligeret. 
Schein er derfor vanskelig at anvende som teoretisk ramme til at beskrive, 
hvordan forandringsagenter er med til at omdanne eller gendanne denne kultur. 
I et forsøg på at nivellere struktur og aktør problematikken (Giddens 1990), 
som både Medium Theory og organisationskultur hos Schein bærer præg af, har 
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afhandlingen brug for at indskrive traditioner med større fokus på aktørers 
virke som forandringsagenter og skabere i praksis: hvordan operationaliserer 
producenter crossmedia, hvordan udvikler de deres forståelse af crossmedia, og 
hvordan er aktører med til at forandre eksisterende strukturer (eksempelvis 
kulturer, medier og sågar crossmedia)?  
 Til at analysere hvordan medieproducenter operationaliserer 
crossmedia, hvilken viden de bringer ind og kasserer i arbejdet, og hvordan de 
i-tale-sætter crossmedia-relaterede forandringer af produktionen, kan man 
blandt andre vende sig mod professionssociologien hos Schön (Schön 1983, 
1987; Argyris & Schön 1978, 1996).24 Schein ser professionssociologien hos 
Argyris og Schön som en del af den kulturelle forhandling (Schein 1997:9,20-
22), mens Schön tager afstand fra Scheins vidensforståelse, som trods et opgør 
med traditionel teknisk rationalitet ifølge Schön reproducerer den (Schön 
1983:48-50).25 Schön er imidlertid interessant i afhandlingens sammenhæng, 
fordi hans teorier giver et analytisk bud på, hvorledes producenter (og 
organisationer) håndterer manglende eller utilstrækkelig produktionel viden til 
at håndtere unikke praksissituationer gennem refleksion på et individuelt plan. 
Schön (1983) arbejder med tre centrale begreber i sin refleksionsteori: Viden-i-
handling, refleksion-i-handling og refleksion-over-handling.  

Viden-i-handling er den viden, som er tillært og som trækkes på i en 
given praksissituation. Denne viden er utilstrækkelig for profesionelle ifølge 
Schön, fordi praksis er i konstant udvikling. De lærte metoder rækker ikke i 
udøvelsen af professionen i det moderne samfund, og kompleksitetsgraden 
stiger med udbuddet af nye mulige metoder og principper (Schön 1983:25-26). 
Det har ifølge Schön gjort professionelle foruroligede over ikke at kunne 
håndtere deres profession via lærte modeller. Alligevel adskiller de 
professionelle sig fra amatører ved, at man besidder både kendskab til et fagligt 
vidensfelt samt en produktionsteknik eller vidensanvendelse (Moore 1970:141; 
Schön 1983:30): 
 
”hvis hvilket som helst professionelt problem i alle henseender var unikt, så ville løsningerne i 
bedste fald være tilfældige og derfor ikke have noget at gøre med ekspertviden…der eksisterer 
en så tilstrækkelig enshed med hensyn til problemer og løsningerne på dem, at man kan 
betegne problemløseren som professionelle…professionelle, der anlægger meget generelle 
principper, standardiseret viden, i forhold til konkrete problemer.” (Schön 1983:56) 

                                                      
24 Schein henviser til Argyris & Schöns begreber om viden-i-handling (theory-in-practice) og officiel 
handlingsteori (espoused theory) i sine teorier om henholdsvis grundlæggende antagelser og værdier (Schein 
1997:20-22). 
25 Man kan dog diskutere Schöns argument i denne sammenhæng, men Scheins videns- og professionsbegreb 
bygger på en forestilling om videnskonvergens som ikke er operationaliserbart i afhandlingens perspektiv. 
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I afhandlingens sammenhæng er det altså overflødigt at konkludere, at 
producenterne ikke føler sig klædt på til at kommunikere crossmedialt. Det 
interessante er at se på, hvordan og med hvilke redskaber de håndterer denne 
professionelle ’krise’ i crossmedia-produktionssituationen.  

Til at beskrive hvordan viden gøres situationssensitiv, anvender 
Schön begrebet refleksion-i-handling, som er et loop på viden-i-handling. I 
modsætning til en positivistisk rationel vidensopfattelse, der fokuserer på 
problemløsning, fokuserer Schöns vidensbegreb også på 
problemformuleringen. Det forklarer, hvordan den professionelle kan navigere 
i et felt med diffuse og åbne mål i modsætning til et rationelt vidensbegreb, der 
er afhængig af et fastdefineret mål (Schön 1983:43-45).  

Refleksion-i-handling antager, at viden ligger i vores handlinger og 
den måde, hvorpå vi reflekterer over viden-i-handlings brugbarhed i det 
foreliggende tilfælde (Schön 1983:51-53): ”refleksion-i-handling…kan 
genkende, hvad der er viden-i-handling, således kan den også se, at vi nogle 
gange tænker over, hvad det er, vi gør” (Schön 1983:55). De konstanter Schön 
nævner, der bringes ind i refleksion-i-handling, er medier, sprog, repetoirer, 
anerkendelsessystemer, teorier og rolleformuleringer (Schön 1983:228). Det er 
ofte i situationer, hvor intuitive, spontane, automatiske videnspræstationer (ofte 
tavs viden) ikke giver de forventede resultater (lovende eller uønskede), at der 
opstår en reaktion i form af refleksion-i-handling. Refleksion-i-handling sørger 
for, at den professionelle ikke trækkes ind i fejlagtige mønstre, der ikke 
korrigeres i forhold til den forandrede og specifikke situation. Refleksion-i-
handling er begrænset til handlingsnuet, ”den tidszone indenfor hvilken 
handling endnu kan påvirke situationen” (Schön 1983:61), men det kan adskille 
sig væsentligt alt efter produktionsmodi eksempelvis for nyheder og 
underholdning. Herved adskiller rekfleksion-i-handling sig fra refleksion-over-
handling, hvor sidstnævnte er en efterkritik eller evaluering, der finder sted efter 
handlingsnuet (Schön 1983:234). Refleksion-i-handling minder om det, Schön 
betegner ”kunstnerisk adfærd” som en evne til at ”konstruere modeller ud fra 
unikke situationer” (Schön 1983:225). Den reflekterende adfærd foregår 
indenfor de organisationsmæssige rammer, som både kan fremme eller hæmme 
en sådan refleksion.26 Schön beskriver, hvorledes refleksion-i-handling netop 
stiller spørgsmål ved de teorier-i-praksis (formodninger og teknikker) og de 
præstationsmålingsmetoder (værdier og mål), som anvendes i den 

                                                      
26 Her vægtes fleksible procedurer, differentierede besvarelser, kvalitative anerkendelse af komplekse 
procedurer, dcentral ansvarlighed i forhold til bedømmelse og handling samt plads til modstridende værdier 
og mål (Schön 1983:281). 
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organisatoriske viden (Schön 1983:80). Individerne er agenter for organisatorisk 
læring og samtidig en trussel mod organisatorisk stabilitet eller, overført til 
Scheins terminologi, kultur. Den organisatoriske læring fremkommer ifølge 
Schön og Argyris (1978) som enten single-loop, double-loop eller deutero-
læring. Single-loop sker når organisationsmedlemmer retter en opstået hindring 
ved at ændre handling, double-loop når organisationsmedlemmerne udforder 
antagelserne bag handlingen, og deutero-læring når organisationsmedlemmerne 
udforder antagelserne bag organisationens eksistens. 

I modsætning til Schein indskriver Schöns teorier individet på 
aktørniveau gennem videns- og læringsbegrebet (refleksivitet), men samtidig 
skabes der en bro til de organisatoriske strukturer (organisatorisk læring). I 
afhandlingens teoriudvikling er mindst to aspekter dog interessante at diskutere, 
henholdsvis professionsdefinitionen og læringsbegrebet. 

 At studere producenter som en profession ligger lige for, når man 
studerer nyhedsproduktion, hvor meget få producenter ikke er uddannede 
journalister med en klar professionel profil. Omvendt komplekst er det at 
studere underholdning, især i en ungdomsafdeling, hvor meget få har en 
egentlig profession tilfælles. Nogle er journalister, andre akademikere, 
autodidakte, militærnægtere og praktikanter. Det vil sige, at man ikke på samme 
vis kan tale om kollektiv professionel krise, men at der er en højere grad af 
tilfældighed at finde i ungdomsafdelingen, hvilket analysen vil vise.  

Man kan således diskutere om en teori om praksisfællesskaber (Lave 
& Wenger 2007) vil gavne teorirammen mere, idet den muligvis vil kunne 
begrebsliggøre erfaringsmønstre og læringsprocesser i ungdomsafdelingen. 
Omvendt er mesterlærens svaghed, at den bygger på læring af en bestemt 
praksis og henter inspiration fra håndværk såsom frisør, tømrer og murer. I 
afhandlingens optik er underholdningsproducenter ikke én praksis, men flere 
med det tilfælles, at de indgår i eksempelvis specifikke organisationer (Argyris & 
Schön 1996). De deler til en vis udstrækning produktionsteknikker, men ikke 
nødvendigvis faglig viden. Jeg skal derfor vende tilbage til denne diskussion senere 
i kapitlet. 

Begrebet om læring (refleksion) hos Schön bygger på forandring i 
praksis, ligesom kulturforandringer hos Schein bygger på forandring i 
omgivelserne (interne og eksterne). Derfor bliver både kulturbegrebet og 
læringsbegrebet interessante i afhandlingens optik, men læringsbegrebet og 
kulturbegrebet må fastholdes som processuelle begreber snarere end 
essensorienterede; at der er noget at lære, og at der er én kultur at stabilisere. Den 
lærende producent eller organisation indarbejder praksisforandringer og -
erfaringer i arbejdet som forbedringer af eksisterende viden. Forbedringer eller 
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forandringer kan imidlertid have forskellig karakter svingende fra 
småforbedringer til radikale, diskontinuerte forandringer, hvor organisationens 
værdigrundlag må gentænkes eller gå til grunde. Hos Schein udtrykkes det 
igennem mere eller mindre radikale forandringssituationer for nye, middel og 
modne organisationer (Schein 1997:304), og hos Schön fremkommer 
diversiteten i forandringskarakteren i behovet for single-, double-loop og 
deuterolæring. I afhandlingens perspektiv bliver den lærende professionelle, 
organisation (Argyris & Schön 1978,1996) eller kultur (Schein 1997) i tilfælde af 
(mere radikale) forandringskrav et spørgsmål om organisationens og 
producenternes evne til innovation. Det næste afsnit vil se på, hvad der kan 
forstås ved innovation, og hvordan innovation teoretisk kan operationaliseres i 
forhold til crossmedia og digitale forandringer i medieorganisationer.   

3.2 Forandring som innovation 
Definitionen af innovation er afledt af en forandringssituation, der stiller krav 
om nye forbindelser. For Schumpeter, der anses for terminologiens fader, er 
innovation defineret som: ”the carrying out of new combinations” (Schumpeter 
1961:67). Schumpeters interesse er diskontinuerte forandringer, og hævder at de kan 
finde sted i produktionen som ’nye forbindelser’. Innovation er tæt knyttet til 
ideen om kreativ destruktion (Schumpeter 1976). Han ser det kapitalistiske 
samfund evolutionært som et ’circular flow’, hvor balance (equilibrium) afløses 
af ubalance (disequilibrium) via en kreativ destruktion. Gamle økonomiske 
strukturer brydes ned, og der skabes nye. Den kreative destruktion er skabt 
gennem innovation og foranlediget af ændringer i omgivelserne og følgelig 
usikkerhed omkring fremtidig overlevelse. Ubalancen er effekten af innovation, 
men effekten aftager over tid, og en ny balance i de økonomiske strukturer 
opstår (Schumpeter 1939:68-71). Innovation kan ifølge Schumpeter forekomme 
i forbindelse med nye produkter, ny produktkvalitet, nye produktionsmetoder, 
nye kilder til råmateriale (eller halvfærdige varer), indtræden på nye markeder 
samt udførelsen af ny organisering (Schumpeter 1983:66; 1939:84-87). 
Innovation er altså skabelsen af forandring indenfor særlige produktionelle 
områder hos medieorganisationerne, hvis man anvender teorien på 
afhandlingens forskningsobjekt.  

Schumpeters innovationsteori bevæger sig på et makroniveau, og det 
er vanskeligt at placere den specifikke organisations og individers arbejde i 
denne strukturelle teori, selvom han ser entreprenøren (den skabende kreative 
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ildsjæl) eller udviklingsteamet/entreprenørfunktionen som den, der skaber 
innovationen.27  

Alligevel kan man som analytisk greb inddele Schumpeters 
innovationstyper i (inspireret af Sundbo 1995): Markedsinnovation (nye 
markeder, brydning/skabelse af monopol), processinnovation (nye 
produktionsmetoder, nye kilder til råmateriale) og produktinnovation (nye 
produkter, ny produktkvalitet). Produktinnovationer (Schumpeter i Drejer 
2004) kan enten forekomme på foranledning af efterspørgsel (pull) eller ud fra 
virksomhedsinterne incitamenter (push). Innovation hos Schumpeter giver en 
analyseramme for at forstå tidligere massemediers tilpasning til nye 
medielandskaber præget af nye teknologier, konkurrenter, smarbejdspartnere og 
produktioner. Innovationer som internettet og mobiltelefoner med dertil 
hørende konkurrenter og værdikæder presser ifølge teorien ’ældre’ 
organisationer til at gentænke eller lave ’nye forbindelser’ for at overleve i det 
cirkulære flow. Innovation er med andre ord relativ i forhold til konteksten. 
Selvom et produkt er nyt på det danske marked, kan det godt være en ’gammel 
nyhed’ på det globale marked. Ligeledes kan en ændring i produktionsmetoder 
fremkomme som en stor innovation for den pågældende organisation, men ikke 
for andre organisationer, der er på et andet stadie.  

Man kan altså skelne mellem forskellige grader af innovation. Nye 
innovationer kan skabes inden for større innovationscyklusser og derved 
forlænge cyklussen og den samfundsmæssige vægt af den pågældende 
innovation, eller innovationer kan skabe nye cyklusser. Man kan sige, at 
crossmedia er en stor innovation i forhold til, at tidligere massemedier starter 
produktion til internetbaserede og mobile medier, mens forbedringer heraf 
forlænger cyklussen. Innovation er derfor både skalérbar og relativ til en bestemt 
kontekst. Andre har gradbøjet destruktionsgraden for organisationen i en 
skelnen mellem løbende småforbedringer og diskontinuerte teknologiske 
forandringer mellem to teknologier (Tushman & Anderson 1990; Drejer 2004) 
samt et mellemstadie i beslægtet skifte mellem to teknologier (Christensen 1997; 
Drejer 2004). Clark & Henderson (1990) udvider denne gradbøjning inden for 
teknologisk produktudvikling på baggrund af, om både det grundlæggende 
designkoncept (eksempelvis overgang mellem analog og digital distribution) og 
produktets arkitektur ændres. De skelner mellem trinsvis, modular (kun 
designkonceptet), arkitektonisk (kun produktets arkitektur) og radikal (1990:12). 
Man kan hævde, at crossmedia er en radikal innovation, fordi samtlige faktorer 

                                                      
27 Ifølge den sene Schumpeter er det snarere givtigt at tale om entreprenørfunktionen, idet det sjældent er én 
bestemt person i en virksomhed, man kan tilbageføre en innovation til. Derimod bestrides 
entreprenørfunktionen ofte kollaborativt gennem udviklingsafdelinger (Schumpeter 1949:71-72). 
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over tid er ændret. Man kan imidlertid diskutere, om en radikal innovation ikke 
først bliver radikal, når alle niveauer af organisationen og markedet tilslutter sig 
radikaliteten og ændrer opførslen derefter. Fidler (1997) peger i denne 
sammenhæng på en inkubationsfase på 30 år for radikale medieinnovationer, 
men det forudsætter et syn på innovation ud fra et diffusionsperspektiv. 

Innovation får en udviklingsmæssig og historisk dimension i den 
forstand, at det først er på afstand, at den fulde effekt af innovation kan ses. 
Faserne invention (opfindelse), innovation (ibrugtagen) og diffussion 
(spredning) bruges ofte til at beskrive denne innovationsudviklingskurve 
(Rogers 2003; Freeman 1997). Det er først i diffussionsfasen, at det fulde 
omfang af innovation kan beskrives i forhold til en vurdering af, hvor ’stor’ 
innovationen er. Det er også herved, at innovationsbegrebet adskiller sig fra 
kreativitetsbegrebet. Gamache sætter følgende rammende ord på forskellen: 
“creativity is getting the idea, and innovation is making it happen” (Gamache, 1988 in 
Darsø 2000:159). Kreativitet knytter sig derved til inventionsfasen, og kommer 
eksempelvis ifølge Csikszentmihalyi til at handle om organisationen og det 
sociale systems vurdering af individets ideer eller produkter snarere end 
kreativitet som produkt af individet (Csikszentmihalyi 1999:314). 
Csikszentmihalyi gør herved op med en mere romantisk forståelse af kreativitet, 
som ikke kan styres og optimeres. Han skelner mellem domænet, som er det 
symbolske og kulturelt eksisterende grundlag – det gamle som det ’nye’ skal 
vurderes i forhold til, og feltet, der er den sociale vurdering, der foretages af, om 
noget er nyt, originalt eller med andre ord kreativt (Csikszentmihalyi 1999:315). 
 Ved at inddrage innovation i teoriudviklingen bringes teknologien ind 
i forandringsprocesserne igen, ligesom tilfældet var med begrundelsen for 
inddragelsen af medieteori. Netop den teknologiske dimension er kun eksplicit 
nærværende hos Schein og Schön som IT- understøttelse af organisationens 
kommunikation og ikke som decideret produktudvikling. Omvendt ligger der 
nogle problematiske aspekter i innovationsteorien. Ved at selv småjusteringer er 
innovationer, er der en tendens til, at alt, hvad der indebærer refleksion-i-
handling og single-loops, bliver karakteriseret som innovation. Det har medført 
en overdreven brug af begrebet, og at vi i folkemunde lever i et 
innovationssamfund (en google-søgning på innovation society gav 33,3 mio 
resultater d. 03.12.08). Det fører fejlagtigt til en chronocentrisk (Standage 
1999:199) opfattelse af, at vor tid bærer præg af langt større og flere 
innovationer end tidligere tidspunkter i historien.  

Samtidigt bærer brugen af innovationstraditionen ofte præg af en 
determinisme, som er beslægtet med medieteorien (Drejer 2004; Christensen 
1998; Rogers 1995). Selvom entreprenøren spiller en afgørende rolle, har 
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brugen af Schumpeters innovationsteori en tendens til at se bort fra de 
innovationer, der ikke bliver til noget eller erstattes af andre innovationer. Den 
mangler en analytisk finføling for enkelttilfældene og de drivkræfter, der kan 
ligge i for aktørerne at gå med på en innovation eller foreslå alternative 
innovationer. Dette aspekt findes imidlertid hos aktør-netværksteorien i form af 
translationer, hvilket derfor skal inddrages i afhandlingens teoriudvikling. 

3.3 Aktør-netværkteori & symbolsk interaktionisme 
Ifølge Latour (1987) er innovation ikke karakteriseret som en process, der bedst 
beskrives af faser, der afløser hinanden. Inventions- og innovationsfasen kan 
ikke udskilles fra diffusionsfasen, fordi udviklingen og implementeringen aldrig 
ophører (Latour 1987:107ff.). I stedet for at beskrive innovationen som noget, 
der er som en kontinuerlig historisk udvikling, der knytter sig til abstrakte 
samfundsmæssige ræsonnementer, ser Latour det som langt mere frugtbart at 
beskrive innovationsarbejde igennem et netværk af translationer. Latour beskriver 
derved en innovationsproces som noget, der laves eller skabes ved, at aktører 
anvender andre aktører til at fremme et innovationsarbejde.  Translationer gør 
sig ifølge Latour ikke kun gældende inden for den traditionelle betydning af 
innovation (som ovenfor), men i det Latour kalder ’fact-building’ eller 
skabelsen af en sort boks (Latour 1987:108). For at noget bliver til, må aktører 
både få andre til at deltage i konstruktionen og kontrollere deres opførsel, så 
deres handlinger er forudsigelige i forhold til agendaen. Latour beskriver fem 
typer af translationer, som strategier for at foretage denne forhandling via 
interesser som det, der ligger mellem aktører og deres mål (Latour 1987:108ff).  

Den første translationsstrategi kalder han ’piggy-back’-strategien og 
indikerer, at innovatøren følger med andre aktører, fordi de gennem deres 
interesse også baner vejen for aktørens interesse. Ulempen ved denne strategi 
er, at aktørens indsats bliver marginal, og det vil være svært senere at hævde 
ejerskab.  

Den anden translationsstrategi kunne kaldes overtalelses-strategien og er 
den modsatte af den første. Her forsøger innovatøren at overtale andre til at 
skifte kurs og følge hende i stedet for den kurs, de satte ud for at følge. Denne 
strategi er optimal og foregår ved at afskære vejen for den første ’fact-building’ 
eller innovation.  

Da strategien ikke er særlig sandsynlig, introducerer Latour detour-
strategien, hvor en innovation afbrydes (bryde ned eller destruktion ifølge Schön 
& Schumpeter), og aktørerne herfra må støtte ’factbuilderen’s innovation for at 
kunne komme tilbage på det forrige innovationsspor igen. Strategiens ulemper 
er, at detouren skal være kort, og der skal være en tilbagevenden til hovedvejen 
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for aktørerne, for at de ikke tror, at det er overtalelsesstrategien, der træder i 
kraft, og fjerner eksempelvis finansieringsgrundlaget. Ligeledes forudsætter 
denne strategi, at den oprindelige ’vej’ forbliver blokeret, og det er ligeledes 
svært at hævde ejerskab over det, der udvikles i detouren, da begge parter har 
været med i denne fase.  

Latour introducerer den fjerde translationstype, som kaldes blande-
strategien (reshuffling). Denne strategi bruges for at utydeliggøre længden af 
detouren, indrullerer andre uden at blokere vejen, udviske identificering af 
hvem der indrullerer, og hvem der indrulleres, samt få innovatøren til at syne 
som den eneste drivkræft. Blande-strategien iværksættes ved at erstatte 
aktørernes mål med forhandlede mål. Det sker ved at skabe problemer for det 
første mål og derved ændre på forudsætningerne, eller at skabe helt nye mål 
som kan samle aktørerne. En anden mulighed er at skabe nye aktørgrupper, 
som kan samles om nye mål, fælles interesser og trusler såsom andre truende 
innovationer.  

Den femte og mest optimale translationsstrategi kalder Latour 
uundværligheds-strategien. I denne strategi sidder innovatøren på et ’passage-point’ i 
den forstand, at aktører må igennem dette sted eller denne innovation for at 
komme videre ad deres veje, i deres innovation: ”whatever youwant, you want 
this as well” (Latour 1987:121). Strategien gør det attraktivt at købe 
innovatørens produkter, argumenter og udviklinger, men kræver til gengæld 
allierede for at nå dertil- også i form af ikke-subjekter.  
 Innovationsarbejdet med de forskellige former for translation i 
henhold til interesser fører over i mere stabile og i nogle tilfælde uforanderlige 
transportører eller ”immutable mobiles” (Latour 1987:227). Uforanderlige 
transportører kan være med til at sikre aktørernes forholdsvis forudsigelige, 
automatiserede opførsel og flytte betyding uden at transformere den. Det 
betyder, at en ’fact-building’ kan flyttes ud af den konkrete kontekst, den skabes 
i.  

Latour anvender begreberne sorte bokse, maskiner og automaton til 
at beskrive stabiliseringsprocessen (Latour 1987:127ff). For Latour er det ikke 
væsentligt, om en alliance er menneskelig eller ej, teknisk eller videnskabelig, 
objektiv eller subjektiv, men: ”is the new association weaker or stronger than 
that one” (Latour 1987:127). Når allierede knytter sig tæt sammen og 
konspirerer sammen, sker der en automaton, og der forekommer en maskine 
eller en sort boks, så ingen kan ”forlade” gruppen. Det gør, at innovationen kan 
flytte til andre områder som ’et hele’, mens innovationsarbejdet i form af 
translationer handler om at bryde maskinerne ned for at kunne omdirigere 
stabiliteten i ønskede retninger. Maskiner (sorte bokse) har ingen træghed i sig 
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selv, men skal vedligeholdes og er afhængige af aktive brugere, der skifter 
undervejs. Sorte bokse er dannet af to sammenvævede spor; henholdsvis hvem 
de skal indrullere (sociogram), og hvad det er knyttet til (teknogram) af stærke 
og svage forbindelser eller associationer (Latour 1987:138).  

Hvor diffusion drejer sig om beskrivelse af stabilitet, drejer 
translation sig om beskrivelse af ubesluttede kontroverser. Ved at ligestille 
teknologi og subjekter som aktører28 hævder Latour at skrive sig ud over 
determinisme i den forstand, at medier ikke dikterer opførslen i det sociale, 
mens det sociale ikke determinerer medier. I et translationsperspektiv vil 
argumentet om, at det digitale medielandskab tvinger medieorganisationer til at 
omfortolke sig selv til crossmedia-organisation, ikke være validt, men et udsagn 
for at aktører forsøger at bryde en sort boks ned for at skabe en ny ud fra en 
anden agenda. Translationsteorien kan i modsætning til den klassiske 
innovationsteori (eksempelvis hos Schumpeter og Rogers) afdække forbindelser 
og mekanikker uden at ende i en problematisk bestemmelse af innovationen 
som enhed. Handlingsperspektivet giver ligesom hos Schön teorirammen en 
stærk tilknytning til performative (Latour 1986) situationsanalyser, og 
argumenterer derved kontekstbestemt. Ligeledes påstår teorien at være 
symmetrisk og ikke at ende med en ’rest’-kategori i form af passive grupper eller 
samfundet, der sænker hastigheden af diffusionen: ”society is not what holds us 
together, it is what is held together.” (Latour 1986:276). I stedet viser 
translationsteorien, at der foregår adskillige innovationsarbejder samtidig, alt 
efter hvilket perspektiv man anlægger.  
 Aktør-netværksteori har været kraftigt kritiseret for sine radikale brud 
med eksisterende teorier både inden for social technology studies (STS) og udenfor. 
Teorien kritiseres for at tildele magt til ikke-menneskelige aktører og at insistere 
på en ensartet og urealistisk social konstruktion, hvilket inden for STS-studier 
kendes som ’videnskabskrigen’ (Collins & Yearley 1992).  

Kritikken gik for det første på den manglende differentiering mellem 
natur og samfund (kultur), og at samfund og videnskab derved ikke fik en 
anden ontologisk status end andre aktører. Derved adskiller Latour sig 
væsentligt fra Castells, idet Castells hævder et decideret netværkssamfund 
(Finnemann 2005). Teorien var ifølge Callon & Latour radikal og kunne ikke 
gradbøjes: 
 
”they cannot imagine any other yardstick for evaluating empirical studies…, and they cannot 
entertain, even for a moment another ontological status for society and for things. All the shifts 

                                                      
28 Latour anvender i nogle tilfælde begrebet aktanter om aktører, idet aktører konnokerer menneskelige 
aktører. Denne differentiering anvendes dog ikke i denne afhandling (Akrich & Latour 1992). 
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in vocabulary like actant instead of actor, actor network instead of social relations, translation 
instead of interaction, negotiation instead of discovery, immutable mobiles and inscriptions 
instead of proof and data, delegation instead of social roles, are derided because they are hybrid 
terms that blur the distinction between the really social and human-centred terms and the 
really natural and object-centred repertoires. But who provided them with this real distribution 
between the social and the natural worlds? The scientists whose hegemony in defining the world 
Collins and Yearley so bravely fight…our general symmetry principle is thus not to alternate 
between natural realism and social realism but to obtain nature and society as twin results of 
another activity, one that is more interesting to us. We call it network building, or collective 
things, or quasi objects or trails of force.” (Callon & Latour 1992:343) 
 
Medie-, organisationskultur-, professions- og innovationsbegrebet fra de forrige 
afsnit bliver derved sådanne stabiliserende, hybride quasi-objekter i 
aktørnetværks-terminologien, der har karakter af maskiner eller sorte bokse, der 
kan dannes og brydes ned. Alligevel kan man på baggrund af Callon & Latours 
radikale holdning til gradbøjningen af aktørnetværks-teorien anfægte 
overhovedet at bruge aktørnetværk-teoretiske elementer i samspil med de andre 
teoretiske traditioner. For det første kan man hævde, at det ’ødelægger’ 
symmetrien og skaber et andet epistemologisk og ontologisk udgangspunkt. 
Med andre ord vil man stabilisere forforståelser (medie, organisationskultur, 
profession og innovation) som ubrydelige ontologiske størrelser. Dette 
arguments præmis er dog en afstandtagen fra det refleksive subjekt (her 
forskeren) og den klassiske diskussion om verden i sig selv og verden for os 
(Finnemann 2005), som leder videre til en anden væsentlig kritik. 

For det andet mener kritikere, at aktørnetværk-teorien har en 
udsigelsesmæssig svaghed overfor differentierede niveauer af magt hos aktører 
(Couldry 2006:112), og at subjektets refleksivitet på den ene side er centrum for 
argumentationen, men på den anden side udelukkende bliver ’circulation 
founded on the dissatisfactions’ (Boyne 2002:40 i Hemmingway 2008:179). 
Refleksiviteten og intentionaliteten ødelægger det symmetriske forhold mellem 
menneskelige og ikke-menneskelige aktører, men alligevel læses 
intentionaliteten, refleksiviteten og subjektiviteten ind i de utilfredsheder og den 
modstand, der opstår i netværket (Hemmingway 2008:179). 

 I forhold til denne afhandlings fokus på medieorganisationer i 
forandring må kritikken ligeledes diskuteres i forhold til redskaberne, hvormed 
stabilisering af kollektiv betydning finder sted i markeds-, proces- og 
produktinnovation. Latours begreb om maskiner og automaton kan bruges til at 
operationalisere rutiner, der forsøges kollektivt stabiliseret, ligesom ’immutable 
mobiles’ kan give et bud på, hvorfor fortolkningen af medier i mange tilfælde 
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falder ens ud uden at ende i determinisme, hvilket var kritikken af 
medieteoritilgangen.  

Star & Griesemer (1989) har blandt andet anvendt Latours begreber 
om uforanderlige transportører og translationer til en mere præcis beskrivelse af 
produktionel stabilisering. Her bruges begrebet ’boundary objects’ eller 
grænseobjekter om ”redskaber” til at holde sammen på praksis. Overført på 
afhandlingens studie kan man sige, at den tværmediale generalist er 
grænseobjekter. Det samme grænseobjekt fortolkes forskelligt af forskellige 
sociale grupper, men fungerer som en kommunikativ ”binding”. Formålet er at 
vise materialer, objekter og artefakters symbolske og konceptuelle dimension i 
en social situation. Case-grundlaget er organisationer med stor grad af 
heterogenitet i ’social worlds’ eksempelvis interesser og professioner (Strauss 
1978; Star & Griesemer 1989:388), der forsøger at etablere en fælles ’modus 
operandi’ (ibid). Udgangspunktet for forståelsen af organisationer er økologisk 
ligesom hos Latour, idet organisationen vælger sine omgivelser i 
translationsarbejdet. Der er derved ikke noget fast skel mellem organisationen 
og det omgivende samfund. Ligeledes er omdrejningspunktet flowet af objekter 
og koncepter, men Star & Griesemer hævder at fokusere mere på flerheden af 
perspektiver og passagesteder (Star & Griesemer 1989:389). I stedet for at 
beskrive translationsarbejdet gennem én alliance bruger Star & Griesemer 
begrebet ’boundary objects’ til at beskrive sammenhængs- og 
samarbejdsskabende objekter. Grænseobjekter skaber ligesom en alliance hos 
Latour bestemte passagesteder, der skal ’gatekeepes’ eller forsvares som 
fortolkninger overfor nye translationer. Grænseobjekter anvendes til at skabe 
stabilitet og ensartethed i organisationen som netværk:  
 
”Boundary objects are objects which are both plastic enough to adapt to local needs and the 
constraints of the several parties employing them, yet weakly structured in common use, and 
become strongly structured in individal-site use. These objects may be abstract or concrete. They 
have different meanings in different social worlds but their structure is common enough to more 
than one world to make them recognizable, a means of translation. The creation and 
management of boundary objects is a key process in developing and maintaining coherence 
across intersecting social worlds.” (Star & Griesemer 1989:393). 
 
Star & Griesemer giver eksempler på fire forskellige former for grænseobjekter: 
Som depoter, hvor allierede kan låne fra uden at forhandle; som idealtype, der er så 
abstrakt, at den kan tilpasses den konrete situation; som sammenfaldende grænser, 
der fungerer som delt reference til trods fra geografisk fjernhed samt 
standardiserede metoder, der anvendes uændret over store afstande (Star & 
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Griesemer 1989:410ff). Senere skelner Star mellem grænseobjekter (lokaler 
sammenhænge) og ’boundary infrastructures’, hvor betydningsfællesskaber 
søges skabt på tværs af lokale sociale verdner (Bowker & Star 1999). 
Grænseobjekter og -infrastruktur forhandles ikke gennem konsensus, men 
ligesom hos Latour gennem translationer samt ufærdige kampe og forskellige 
synspunkter.  
 Ligeledes har Star sammenlignet med Latour en forkærlighed for 
marginaliteterne eller grænsetilfælde, der ikke hører ind under de stabiliserende 
objekters logikker (1991). Star tilslutter sig Latours opgør med at isolere 
teknologi som ikke-menneskelig, idet det usynliggør translationer og valg i 
forbindelse med formning af teknologien. Omvendt tilslutter hun sig ikke 
betingelsesløst symmetrien i ikke-menneskelige og menneskelige aktører: 
”heuristic flattening does not mean the same thing as empirical ignoring of 
differences in access or experience” (Star 1991:43). Hun foreslår i stedet at 
starte med ”cui bono?” (hvem har gavn af det) i stedet for at fejre 
sammenvævningen af ikke-menneskelige og menneskelige aktører. Stars 
aktørbegreb bærer derved ikke samme principielle radikalitet som hos Latour. 
 Stars begreb om grænseobjekter og sociale verdner (som til tider 
ligestilles med praksisfællesskaber hos Lave og Wenger 2007) fjerner 
essentialisme og mangfoldighed som modsætningspar, som kritikken af 
organisationskulturen hos Schein bar præg af. Star viser, hvorledes 
mangfoldighed kan sameksistere med samarbejde gennem stabiliserende 
grænseobjekter. Star & Griesemer påpeger dog det umulige i at fremlægge alle 
perspektiver i en analyse, men fastholder det metodiske ideal i at spore 
netværket ind i andre sociale verdner (Star & Griesemer 1989:396). 
Operationaliseringen af Star & Griesemers teori bygger eksplicit på Latours 
aktørnetværksteori, men det bliver til tider uklart, hvornår der tales om 
grænseobjekter eller passagesteder, og hvordan disse begreber relaterer sig til 
hinanden og eksempelvis til begrebet om sorte bokse. Det følgende afsnit vil 
bruge den teoretiske diskussion af traditionerne til at skabe afhandlingens bud 
på en crossmedia-teoriramme.  

3.4 Teoretisk ramme for crossmedia-produktion 
Betegnelsen ’produktionsanalyse’ bruges om sociologisk empirisk casebaserede 
studier, der har fokus på dynamikker og processer inden for 
medieorganisationer, og som kan forklare medieproduktioners tilblivelse i en 
’organisatorisk og produktionel kontekst’. (Frandsen 2006:26). 
Produktionsstudier forekommer ofte på et mikro- og mesoniveau i 
’individuelle, organisationsinterne, institutions- og eventuelt branchespecifikke 
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forhold’ (Ibid). Perspektivet giver blik for den konstante forandring 
produktionssituationen undergår, og den forandringsproces medieproduktet 
bliver til i kraft af, men er lige så lidt fast defineret som alle andre empiriske 
discipliner. Afhandlingens bevægelse mod mere teknologikonstruktivistiske og 
situerede teorier afspejler imidlertid en dominerende tendens inden for studiet 
af især digital nyhedsproduktion (Domingo & Paterson 2008; Boczkowski & 
Lievrouw 2007). 

Mikro- og mesoniveauet bevirker, at de bærende analytiske 
fokuspunkter ofte er samfund, organisation, producent samt tekst. 
Aktørnetværksteorien kritiserede de klassiske kategoriers insisteren på et skel 
mellem uden for og inden for organisationen samt uden for eller inden for 
individet. Tilslutter man sig aktørnetværksteorien vil sådanne skel derfor ikke 
forekomme. Her vil omdrejningspunktet være uden for eller inden for 
crossmedia-netværket, hvor samfundsmæssige faktorer, organisationen, 
producenten og medieproduktionen ville blive aktører i netværket på lige fod 
med andre aktører. Alligevel bidrager de mere ’klassiske’ teorier omkring 
produktion til forståelsen af stabilitet i medieorganisationers forandring, som 
aktørnetværksteoriens associative fokus negligerer. De kan med andre ord sætte 
ord på de særlige sorte bokse, maskiner, automaton og uforanderlige 
transportører (uforanderlige transportører), som aktørnetværksteorien 
beskriver, fordi de videnskabsteoretisk fokuserer på andre aspekter af 
forandringsprocessen. 

Aktørnetværksteorien (ANT) og symbolsk interaktionismes force i 
crossmedia-produktionsanalyse er den lokalforankrede, konstruktive og 
associative tilgang til produktion, som det fremgik i diskussionen. Dette aspekt 
kommer på et subjektplan også til udtryk hos professionssociologien hos 
Schön. Medieteorien (medium theory), organisationsanalysen og 
innovationsanalysen bidrager med forklaringsmodeller og regler ud fra et 
abstrakt, homogent, strukturelt og funktionelt mønster, hvor medie- og 
innovationsteorien samtidig ikke er knyttet til en bestemt kontekst. Disse 
videnskabelige mønstre blev fremlagt som kritikpunkter i diskussionen. De 
kontekstuafhængige regler bliver imidlertid brugt som aktører i casestudierne; 
som argumenter i translationen, hvorved de bliver relevante i en crossmedia-
produktionsanalyse. Eksempelvis bliver tvs tidslige orientering brugt som 
argument (grænseobjekt, immutable mobile) for bestemte crossmedia-design og 
–prioriteringer, ligesom forestillingen om organisationen som historiefortæller 
blandt andet bliver brugt som grænseobjekt for crossmedia-produktion.  
 Samtidig giver de teoretiske traditioner alle med forbehold for 
kritikpunkterne forskellige perspektiver på forandring og relationer. 
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Aktørnetværksteorien som netværk af translationer, symbolsk interaktionisme 
som samlingspunkter i netværkene, innovationsteorien som nye forbindelser inden 
for specifikke produktionelle områder, professionssociologien som etablering af 
ny viden, organisationskulturteorien som forandringer imellem artefakter, strategier og 
grundlæggende kulturer og medieteorien som forbindelser mellem medieteknologier.  
 Alligevel bliver den kritiske sammenstilling af teorierne i 
afhandlingens crossmedia-produktionsteori præget af, at visse begreber og 
aspekter af teorierne bliver henholdsvis nedtonet og fremhævet i henhold til 
den foregående kritiske diskussion. En ”tilpasset” udgave af 
aktørnetværksteorien kommer derved til at have en rammesættende karakter i 
forhold til de øvrige teorier, hvor organisationskulturteorien vil have mindst 
vægt til fordel for Stars mere mangfoldige fokus. Crossmedia-teoriudviklingen 
fokuserer, inspireret af Latour og Star på foranledning af de empiriske studier, 
på flerheden, netværket, relationerne samt vekselvirkningen mellem ustabilitet og 
stabilitet eller stærke og svage relationer. I denne sammenhæng anvendes 
begreberne:  
 

• Alliance (om en gruppering i crossmedia-netværket)29 
• Passagested (en central og dominerende enhed i medienetværket) 
• Translation (om translationsarbejde inspireret af Latours fem typer og 

Stars ’cui bono’) 
• Forandringsagent (om menneskelig aktør, der aktiverer/udfører 

translationsarbejde i netværket) 
• Aktør (om menneskelige aktør, der aktiveres i netværket) 
• Artefakt (om ikke-menneskelige aktør, der aktiveres i 

netværkstranslationen)30 
• Destabilisering (eller brydning bruges om sorte bokse (her synonym med 

automaton og maskiner), der åbnes med henblik på at skabe anderledes 
stabilisering via translation) 

• Bindingsobjekt (konstruktioner, idealtyper, regler og normer, der forsøges 
etableret som stabiliserende netværksgrundlag) 

• Medienetværk (se 3.4.1 og 3.4.2) 
 

                                                      
29 Betegnelsen ”feltet” bruges om styrkeforholdet mellem aktører i et netværk. 
30 Afhandlingens skabende perspektiv gør aktører på alle niveauer brugbar. Teorirammen bygger dog ikke på 
en fuld symmetri mellem ikke-menneskelige og menneskelige aktører. Professionssociologien som 
refleksivitetsteori samt til dels medie- og innovationsteorien som teknologiteori bliver brugbar til at hævde 
denne forskellighed. Det er subjektet, der handler og reflekterer, mens medier er konstruerede gennem 
translationer. 
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I modsætning til Latour og Star skelnes der i afhandlingens crossmedia-
produktionsteori for det første mellem forskellige typer af aktører for at 
indikere en forskel mellem menneskelig og ikke-menneskelig samt initiativtager 
og medspiller. For det andet skelnes der ikke mellem stabilitetstransportører og 
grænseobjekter, idet distinktionen mellem lokale og globale netværk er flydende 
i afhandlingens optik. Bindingsobjekter vil i afhandlingen blive brugt om de 
konstruktioner, idealtyper, regler og normer, der skabes med henblik på at 
optimere produktionssamarbejdet. 
 Udover de ovennævnte analytiske begreber anvendes der i 
afhandlingen begreber, der trækker på dette kapitels teoretiske diskussion. 
Forståelsen af fem centrale begreber skal derfor kort opsummeres her: 
  

• Innovation  
• Kultur  
• Kompetence 
• Strategi 
• Koncept 

 
Innovation behandles i afhandlingen ud fra forestillingen om flerheder, 
manglende adskillelse af innovations- og diffusionsfasen samt translation 
inspireret af Latour og Star. Det er ikke interessant for afhandlingen at 
diskutere, hvorvidt crossmedia er en stor innovation eller ej (jævnfør Clark & 
Henderson 1990), men hvordan den er en innovation, eller med andre ord 
hvordan fænomenet bliver skabt ved hjælp af forskellige forandringsagenter, 
aktører og artefakter. Crossmedia-produktionsteorien, som den formes i denne 
afhandling, anvender distinktionen mellem crossmedia som markeds-, proces- 
og produktinnovation inspireret af Schumpeter til at kortlægge denne udvikling. 
Ligeledes spiller destabiliseringsbegrebet, som både fremkommer hos 
Schumpeter og Latour (førstnævnte på makroniveau, sidstnævnte på 
mikroniveau), en væsentlig rolle for kortlægningen. Kreativitet adskiller sig fra 
innovation ved at være knyttet til inventionen og forstås som en proces, der må 
forholde sig til feltet og domænet (Csikszentmihalyi 1996;1999). Invention er 
dog ikke som hos Rogers isoleret til første del af innovationsprocessen, men 
foregår løbende. Teorirammens tilgang til crossmedia-innovation er en 
genalogisk analyse med fokus på aktører, artefakter og forandringsagenters 
translationsarbejde samt vægtning af udfordringer og flerheder i skabelsen af 
’nye forbindelser’ for det pågældende netværk. Det vil dog være et ideal, der i 
praksis er umuligt at udføre fuldt ud, da kildeadgangen ofte vil være begrænset 
(Star & Griesemer 1989) jævnfør kapitel 2. 
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 Kultur adskiller sig væsentligt fra Scheins kulturbegreb, idet kultur 
med inspiration fra Latour og Star bliver en mangfoldighed frem for en essens, 
hvis stabiliserende egenskab kan udfordres gennem destabilisering. Det er 
søgen efter denne mangfoldighed, der er interessant for crossmedia-
produktionsteorien, hvorimod det er søgen efter stabiliteten, der er interessant 
for Schein. Kulturen er en fortætning af relationer gennem bindingsobjekter. 
Det, der binder en kultur i et netværk sammen, er destruktion og skabelse af 
bindingsobjekter gennem translation. Eksempelvis ses domænet og ikke mindst 
feltet som en vigtig del af kulturen. Kulturen bærer ikke nogen stabilitet i sig 
selv, men skal til stadighed forsvares, og bliver hele tiden udfordres. 
Afhandlingen anvender strategier og visioner som en translationskategori for 
kulturen med inspiration fra Schein.  

Strategier indgår som en vigtig del af translationsarbejdet i netværket 
ofte med henblik på at skabe bindingsobjekter, der passer til alliancens mål (se 
også Latours forskellige strategier). Begrebet strategi adskiller sig dog fra 
forskning, der udelukkende anvender begrebet som policy- og management-
kategori (eksempelvis Moe & Syvertsen 2007; Erdal 2008; Krumsvik 2009). I 
afhandlingen fremkommer strategier på alle niveauer i medieorganisationerne 
og netværkene og skal ses i tilknytning til translationsprocesserne. Strategierne 
kan være indbyrdes modstridende over tid eller i tid og er langt fra en indikator 
på, at ledelsen dikterer translation i kraft af strategien (Latour 1986:274).  

Kompentence knytter sig til producenternes vurdering af egen viden, 
roller og handlemønstre inspireret af Schöns viden-i-handling og refleksion-i-
handling. I modsætning til Schöns vægt på professionel vidensgenerering og -
anvendelse fokuseres der ligeledes i afhandlingens teoriudvikling og -brug på 
professionel rollegenerering og -anvendelse. Med andre ord er det også, 
behovet for evnen til at indgå og fortolke en ny rolle i produktionsteamet 
eksempelvis at gå fra tv-producerende til projektleder eller facilitator. 
Vidensbegrebet bliver ligeledes stærkt knyttet til evnen til at danne ’nye 
forbindelser’ forstået som både kreativitet og innovation samt double og 
deutero-loops. Det sker ikke mindst gennem translation via aktører og 
artefakter.  

Koncept er en konstruktion af netværket samtidig med, at det kan 
fungere som artefakt. Crossmedia-konceptet består grundlæggende af 
medieprodukter og medieplatforme (se 3.4.2) og fremstår som selvstændig 
kategori, når refleksionen handler om udvikling og forandring af crossmedia-
koncepterne. Det gør sig eksempelvis gældende i produktinnovation samt i 
producenternes beskrivelse af, hvordan konceptet konstrueres eller designes, og 
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hvordan det har ændret sig med produktion til internetbaserede og mobile 
medier.  

Man kan kritisere ovenstående teoriudvikling for ikke at være 
mediesensensitiv. En sådan teoriramme kan med andre ord bruges om 
produktion af og indenfor hastigt forandrende teknologi og handler ikke 
specifikt om produktion af medietekster som bærere af kommunikation mellem 
mennesker. Kritikken er berettiget i den forstand, at fokus ikke først og 
fremmest ligger på medieteksternes kommunikative status (hvad kommunikerer 
de?), men på deres produktionelle status (hvordan produceres de?). De følgende 
afsnit vil søge at viderudvikle den overordnede ramme til en produktionel 
crossmedia-sensitiv ramme. Afsnittene vil ud fra den ovenstående ramme 
tematisere den konceptuelle forståelse af medieproducenter, brugere, 
medieorganisationer og medier i crossmedia-sammenhæng. 

3.4.1 Medieorganisationer, brugere og producenter som aktører og 
forandringsagenter 
Castells & Arsenault (2008) har blandt andre set på medieorganisationer ud fra et 
makro- og netværksperspektiv og kortlagt en betydelig integration af 
medejerskaber, hvilket gør, at organisations- og branchegrænser bliver 
udflydende. At se på medieorganisationer og -producenter ud fra et 
aktørnetværksperspektiv medfører, at medieorganisationen i høj grad består af 
skabende individer, hvis netværk både rækker ind i organisationen og udenfor. 
Med et fokus på netværket udviskes skellet mellem organisation og omverden 
betydningsmæssigt, idet skellet mellem i eller uden for crossmedia-netværket 
bliver sat i fokus. Alligevel vil der herske store incitamenter hos aktører og 
forandringsagenterne for at udelukke andre organisationer fra netværkets 
arbejde af konkurrencemæssige hensyn, hvilket analysen vil vise. Samtidig er 
crossmedia afhængig af at skabe samarbejdsrelationer og at følge med i de 
crossmedia-tiltag konkurrenterne foretager, som analysen ligeledes vil berøre 
nærmere.  

Lignende fokusskift kan siges at gøre sig gældende for brugerne i 
relation til den klassiske mediekommunikative akse mellem afsender og 
modtager. I en produktionsteori, der anvender netværksteorien i en radikal 
udgave, er det ikke væsentligt at opretholde en stærk distinktion mellem 
producenten og modtageren. Det interessante er derimod, hvilke aktører, der 
translaterer crossmedia hvordan, med hvilket styrkeforhold og med hvilket 
resultat. I crossmedia-produktioner inddrages brugerne ofte i større eller 
mindre omfang som produktionsbidragere (se også Kjus 2008; Enli 2007). 
Alligevel viser afhandlingens studier, at forskellige aktørkategorier i crossmedia-
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produktion stadig er relevant. Selvom crossmedia-koncepter kan skabe 
decentrale kontrol- eller magtstrukturer ved at lægge større eller mindre ansvar 
for produktion over på brugerne jævnfør kapitel 1, så kontrolleres denne 
kontrolbalance i dette studie stadig af medieorganisationerne. Selv i casen 
Blokken, hvor der eksperimenteres med høj grad af brugerproduktion, 
decentraliseres kontrollen ved at lade brugerne lave indslagene, men kontrollen 
centraliseres gennem udvælgelse af indslag, styring af indslag og ikke mindst 
ved at skabe konteksten og de konceptuelle rammer for indslagene. Samtidig 
kan der opstå stærke professionelle incitamenter til at nedtone brugernes 
kontrol. Tidligere studier peger på lignende kontrolhiearki for eksperimenter 
med brugerproduktion. Carpentier (2003) studerer BBC’s Video Nation og 
sammenligner producenternes kontrolfrigivelse med et egalitært 
underviser/studerende-forhold. Samtidig drager han paralleller til Mancas 
(1989) karakterisering af (nyheds)producenters rolle som ’gate-opener’ frem for 
’gatekeeper’.   

Syvertsen (2006) argumenterer for et skift i forståelsen af 
brugerkontrol i crossmedia-produktioner fra klassiske interaktivitetsteorier som 
Jensen (1998) og Aarseth (1997), hvor interaktivitet henviser til forskellige 
grader af brugerkontrol, mod en brug af begrebet interaktiv ved større 
brugerindflydelse på koncepter. Hun skelner følgelig mellem reaktivt med lille 
indflydelse, reaktivt med stor indflydelse og interaktiv med størst indflydelse. I 
førstnævnte kategori placerer hun deltagelse uden betydning for konceptet 
såsom quizzer, mens deltagelse i anden kategori sker på foranledning og har 
betydning for begivenhedens gang såsom afstemning. I interaktiv har 
brugerdeltagelsen indflydelse på det meste af indholdet såsom sms-tv 
(Syvertsen 2006:254-255). I denne afhandlings studie sker en lignende 
forskydning, hvor det intenderede brugsmodus for det samlede crossmedia-
koncept ofte ikke længere er transmission eller konsultation (Jensen 1997), men 
forskellige grader af registrering som reaktive eller interaktive mønstre. Samtidig 
er selve faciliteringen eller kontrollen med indholdsrammen til diskussion, 
hvilket giver en ekstra dimension til Syvertsens tre kategorier. Ligeledes kan 
brugerindholdsproduktionen som interaktivt mønster variere i omfang fra 
publiceret fildeling (Spam-casen) over egenproducerede beskeder til 
egenproducerede nyheder eller videoer (Blokken-casen). I forhold til 
afhandlingens studie giver det derfor snarere mening at skelne mellen 
brugerdeltagelse som konsultativ (jævnfør Jensen 1997), reaktiv (jævnfør 
Syvertsen), produktiv og proaktiv. Produktiv betegner det, Syvertsen kategoriserer 
som interaktiv, men tilføjer de forskellige niveauer af produktion, mens 
proaktiv betegner en produktion eller ændring af konceptrammerne uden 
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opfordring fra producenterne. Brugerdeltagelse bruges i afhandlingen som 
samlebetegnelse for de fire modi.31 En væsentlig forskel fra monomediale 
produktionsstudier til crossmedia-produktion er først og fremmest 
vekselvirkningen mellem publikum, læser, seer og lytter samt 
krydsnavigerende/konsultativ, reaktiv, produktiv og proaktiv. Modtageren 
bliver overordnet set bruger, idet en form for brugerdeltagelse som oftest er til 
stede (se også kapitel 7).  

Producenternes interesser eller intentionalitet retter sig ikke kun mod 
crossmedia-konceptet og brugen heraf. Producenterne agerer ud fra forskellige 
typer af modtagere, hvor slutbrugeren blot er en ud af mange aktører, der 
aktiveres i det teknologiske arbejde. Ifølge Ettama & Whitney (1994) er 
mediepublikum for producenter ikke primært de faktiske individuelle tv-
modtagere og avislæsere, men i høj grad flere typer af forestillede modtagere 
såsom seer/lytter/læsertal, segmenterede målgrupper og hypotetiske publikum 
(1994: 2ff). Ettema & Whitney skelner i denne sammenhæng mellem 
publikumsbillede og produktbillede hos producenterne (Ettama & Whitney 
1994). Produktbillede er producenternes fokus på produktet som målet, mens 
publikumsbilledet er fokus på, at produktet bliver set, hørt eller læst. Selvom 
tidligere produktionsstudier har vist, at det primært er produktbilledet, der er 
bærende hos producenterne, er det ifølge Ettama og Whitney ofte 
publikumsbilledet, der eksisterer på det strategiske plan som kvalitative og 
kvantitative tal af sening, lytning og læsning af produkterne (Ettama & Whitney 
1994: 8). De skaber en ’social konvention’ (Miller 1994), som tillader 
producenterne at arbejde videre uden at bekymre sig for meget om det faktiske 
publikum, selvom analysemetoderne har klare svagheder i målingen af 
publikum eksempelvis i bias omkring den potentielle testgruppe (se i øvrigt 
Miller 1994). Ældre studier af nyhedsproduktion (eksempelvis Gans 1979) viser 
ligeledes, at journalisterne ikke kun har et hypotetisk publikum som 
udgangspunkt, men at dette publikum primært er overordnede i organisationen: 
”they filmed and wrote for their superiors and for themselves, assuming…that 
what interested them would interest the audience” (Gans 1979; 230). 
Fænomenet begrænser sig ikke kun til nyhedsproduktion., men gør sig også 
gældende inden for tv-underholdningsproduktion: ”…before anything else 
producing television entertainment is the business of satisfying executives who 
have to satisfy other executives…” (Gitlin 1983:26). Ytreberg (1999:8ff) 
beskriver flere lag af legitimering af produktionsvalg og -diskussioner inden for 
organisationen med produktionsteam, chefredaktører og direktion som 
målgruppe for produktionen i en kamp om status og overlevelse.  
                                                      
31 Interaktivitet eller brugsmoduset interaktiv anses som synonym for brugerdeltagelse. 
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 Ved at vælge et netværksperspektiv afdækkes det foranderlige 
kommunikative og skabende arbejde mellem aktører i forhold til crossmedia, 
mens andre potentielt interessante aspekter ved crossmedia afdækkes ud fra et 
produktionsperspektiv. Eksempelvis forekommer makroniveauet udelukkende i 
relation til det lokale crossmedia-netværk forankret i dette tilfælde i de 
studerede organisationer. Det vil sige, at ’samfundsmæssige’ forhold og 
forandringer kun beskrives, hvis de bruges i translationsarbejde af 
forandringsagenterne. Dette kan føre til en metodisk udfordring, idet det kan 
være relevant at stille spørgsmålstegn ved eksempelvis, hvordan it-krakket i 
2001 havde indvirkning på organisationernes crossmedia-satsning. En anden 
blind plet i fortolkningen af medieorganisationer og producenter i teorirammen 
er en manglende vægtning af styrkeforholdet mellem forskellige 
forandringsagenter eksempelvis ledere, producerende og brugere. Alligevel 
giver historikken i projektet en idé om, at centrale forandringsagenter i 
crossmedia-netværket forekommer på forskellige niveauer og derved støtter 
denne nivellering. Dog eksisterer der naturligvis et ansættelsesforhold, der er i 
ledelsens favør, hvorfor ledelsen ofte udstikker retningslinjerne, der så kan falde 
til jorden eller være indbyrdes modsigende og derved efterlade rum til fri 
fortolkning. En tredje potentiel blind plet er kontinuiteten i netværket, hvis 
fokus ligger på forandring. Teorirammen fokuserer imidlertid på 
vekselvirkningen mellem stabilisering og destabilisering, og analysen vil derfor 
vise, at stabiliseringen ofte træder i karakter i destabiliseringsprocessen omkring 
crossmedia, ikke som ’refreezing’, men en søgen efter den oprindelige tilstand. 
Kontinuitetsaspekter kommer derved uvægerligt til at spille en central rolle i 
forandringsperspektivet. 

3.4.2 Platforme og produkter som artefakter 
Forrige diskussion indebærer, at det sociale godt kan have en ikke-teknologisk 
karakter, mens det teknologiske ikke kan have en ikke-social karakter. Alligevel 
er den ikke-teknologiske socialitet ikke interessant for denne afhandling, idet 
præmissen for crossmedia ud fra afhandlingens definition altid indbefatter en 
teknologisk socialitet. Distinktion mellem aktør/forandringsagenter og 
artefakter i teorirammen indikerer, at aktørnetværksteoriens forsøg på at 
undsige sig determinisme snarere skal fortolkes som en pluri-determinisme 
(Brügger 2009), hvor adskillige determinerende faktorer fører til en bestemt 
fortolkningsudvikling af crossmedia. Med crossmedia som centrum for 
netværket i denne afhandling er medier vigtige artefakter, idet relationer går på 
tværs af medier (media). Medierne bliver i denne korte definition holdt som 
stabilitet i netværket, men det er langt fra tilfældet. Medierne skal snarere ses 
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som en form for bindingsobjekter, der udgør et netværk i sig selv og som kan 
translateres. 

Medium Theory-teoretikere såsom Innis samt udenfor traditionen 
Gibson (1986) har en stærk tilknytning til en stabil forestilling om medier ud fra 
en argumentation om deres binding til en materialitet eller sensorisk 
sammensætning, der giver særlige unikke kommunikative egenskaber (bias eller 
affordances som bindingsobjekter). Mediebegrebet er imidlertid ud fra et 
aktørperspektiv genstand for adskillige translationer og knytter sig til adskillige 
teknologiske udviklinger (teknogram), der er med til at gøre diskussionen om 
det, der går på tværs (crossmedia), tilsvarende pluri-deterministisk og destabil. 
Man kan med andre ord stille sig kritisk overfor materialiteten som 
stabiliserende, idet eksempelvis internettets materialitet (udvidelse med mobile 
netværk) har skiftet, uden at internetbetegnelsen og -forståelsen har det 
(Bechmann Petersen 2003). Stabiliseringen tager snarere form af de strukturer, 
normer, regler og lignende, der danner grundlag for mediets 
translationsmønster og danner dets betydningsmæssige netværk. Stabiliteten går 
altså på tværs af det, Meyrowitz kalder kanal, grammatik og miljø. Alligevel 
reproduceres kraftige bindingsobjekter i fortolkningen af medierne, eksempelvis 
digitale mediers evne til at reproducere og simulere alle tidligere medier 
(Finnemann 1994), hvorfor producenternes mediestabiliseringer bliver 
tilsvarende interessante at se nærmere på i analysen. Hvilke niveauer findes 
stabilitet på, og hvilken funktion tjener den? 

I skriftet Mediediffusion – en analyse af medier som genstandsfelt i det digitale 
landskab (Bechmann Petersen 2006b), som er en viderudvikling af Internettet og 
mediebegrebet (Bechmann Petersen 2003), diskuterer jeg, hvorledes det digitale 
medielandskab multiplicerer mediebegrebet ud fra den ovennævnte 
stabiliserende fortolkning af digitale medier; evnen til at simulere andre medier 
på flere niveauer end tidligere medier har kunnet. Det resulterer for eksempel i, 
at tv ikke kun er tv på det gamle tv-apparat inde i stuen, men det er også nettv 
på computeren, digital tv på et mediecenter, podcast på Ipod’en eller tv til 
mobiltelefonen. Det samme gør sig gældende for radio, avis og en lang række 
andre tidligere medieformater. De senere tilkomne medier såsom PMP 
(Personal Media Players, herunder Ipods), mobiltelefoner, spilkonsoller og 
mediecentre er med til at udvikle tv, radio og avis som medier ud fra en 
overlevelsesmekanisme eller kreativ destruktion (Schumpeter). Tv, radio og avis 
er medier i variabel forstand, snarere end fast forankret i bestemte fysisk 
bundne medier. I skriftet bruges betegnelsen mediediskurser eller 
mediestrukturer, idet de er struktureringsprincipper i forståelsen 
fortolkningsmønstre. Denne spredning eller diffussion af medier i kraft af 
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variabiliteten gør, at medier kan forstås på forskellige niveauer og med 
forskellige former for stabilitet eller binding i det digitale medielandskab. I 
Mediediffusion nævnes følgende eksempler (Bechmann Petersen 2006b:31-34): 
Symbolske formater (lyd, billede, tekst), også kaldet modaliteter (Kress & Leeuwen 
2001), mediestrukturer (radioaviser, netaviser), medieprodukter (website, rss-feed, tv-
udsendelse, sms-besked, teksttv, avisartikel), medieplatforme (trykte avis, 
fjernsynsapparat, radiomodtager, mobiltelefon, PMP, pc), distributionsnetværk 
(LAN, GPRS, 3G, WiFi) og medieinstitutioner (DR, TV2, Nordjyske Medier, 
Egmont Gruppen).  

Symbolske formater indikerer de modaliteter, der udgør grundstenene 
i al kommunikation, og indgår ofte i fællesskab som multimediale eller 
multimodale (re)præsentationer.  

Mediestrukturer indikerer forskellige visuelle, auditive og begrebslige 
henvisninger til andre medier i måden at strukturere medieprodukter på. Denne 
variant af medieforståelsen kommer i særlig grad til udtryk i mediegenealogi 
(Bechmann Petersen 2003) repræsenteret ved eksempelvis remediering (Bolter & 
Grusin 1999) og rekonfigurering (Manovich 2001). Sådanne strukturer er ofte 
indlejrede i hinanden. Eksempelvis findes der ofte nettv i netaviser.  

Medieprodukter indikerer et ’medie-output’ eller en samling af 
’medie-outputs’, der er tilgængelig for brugeren via et interface, uafhængig af 
hvilken brugsplatform, det sendes ud i. Medieprodukter betegnes ofte ’tekster’ 
og knytter sig til indholdet eller meddelelsen (Finnemann 2005), grammatikken 
og brugen heraf. På samme måde som strukturene kan medieprodukterne være 
indlejrede i hinanden, eksempelvis kan et website indeholde rss-feeds, en tv-
udsendelse og en avisartikel. Symbolske formater og mediestrukturer indgår 
som en del af medieproduktet.  

Medieplatforme er en mediebetegnelse, der knytter sig til fysiske 
platforme eller ’devices’. Der kan både være produktionsplatforme (digitale 
kameraer) og brugsplatforme (radiomodtagere), ligesom der kan være overlap 
(pc, mobiltelefon). I modsætning til symbolske formater, strukturer og 
produkter er platforme ikke indlejrede i hinanden, men adskilte fysiske enheder, 
der kan supplere hinanden i en brugs- eller produktionssituation. Deres særlige 
medietræk gør dem til unikke kommunikationsmiljøer i forhold til andre medier 
ifølge Meyrowitz (1994). I afhandlingens perspektiv vil sådanne unikke 
egenskaber afhænge af netværkets karakter samt være skabt og derigennem 
være til forhandling som bindingsobjekt. Eksempler på medieplatforme er den 
trykte avis, mobiltelefonen, tv-apparatet, pc’en og radiomodtageren. 

Distributionsnetværk er den måde, hvorpå medieprodukter sendes ud 
til brugsplatforme. Distributionsnetværk har forskellige elementer såsom fysiske 
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antenner, kabler eller satelitter og netværksprotokoller. Netværk kan være 
forbundne med hinanden som eksempelvis mobilnetværket og LAN eller tv-
sendenet og internet (Fagerjord & Storsul 2007).  

Medieinstitutioner eller mediehuse kan, når de betragtes som en 
samlebetegnelse for en samfundsmæssigt indlejret, institutionaliseret 
(kommerciel eller public service) producent (eksempelvis DR eller Nordjyske 
Medier) betegnes medie. De indeholder dog forskellige dimensioner eller 
bindingsobjekter herunder særlige samfundsmæssige roller, fysiske lokaliteter, 
organisationsstrukturer, produktionsfaciliteter og medarbejderkompetencer. At 
kalde producenter for medier vil være misvisende, da aktører ikke er teknologi i 
sig selv (jævnfør tidligere diskussion), men er med til at forme dem på lige fod 
med andre aktører.  
 Med de nævnte eksempler på, hvad der kan forstås ved medier er det 
ligeledes givet, at crossmedia kan forstås på samme pluralistiske vis i forhold til 
de forskellige medieforståelser som et fænomen, der bevæger sig på niveauet 
for lyd, billeder, tekst, tv, radio, net og avis, artikler, tv-udsendelser, rss-feeds og 
podcast, den trykte avis, tv-modtageren, radiomodtageren, pc’en og 
mobiltelefonen, internettet eller Nordjyske Medier og DR. Mediefænomener 
bevæger sig dog sjældent på ét niveau, men indbefatter samtlige niveauer. 

Denne ikke-udtømmende diffusion af mediebegrebet er et vilkår for 
crossmedia. Det betyder, at en crossmedia-teoriramme må operere med en 
definition af crossmedia, der rækker udover det konkrete koncept- og 
produktionsniveau. Omdrejningspunktet vil dog være på crossmedia-netværket 
som skabelse af forskellige medieprodukter sammensat i crossmediakoncepter, 
involverende flere platforme. Her spiller blandt andet digitalisering og 
internettet (som fælles mediedistributionsnetværk) en afgørende rolle for 
translationen, hvilket vil blive beskrevet nærmere i analysen. Internettet ses altså 
ikke i afhandlingen som en medieplatform i sig selv, men som et 
mediedistributionsnetværk, hvor platforme kan være internetbårne eller ej. Når 
betegnelsen internettet bruges på medieproduktniveau vil det være synonomt 
med websites i afhandlingen, selvom internettet qua medieforståelsen kan være 
meget andet end websites. 

Den indledende definition af crossmedia var en sameksistens af 
henholdsvis samlingen af to eller flere medier i samme medieorganisation, 
produktion til internetbaserede og/eller mobile medier samt design af 
kommunikation til flere medier med henblik på en form for samspil. De sidste 
to forhold henviser til medieforståelsen som medieplatforme, mens samlingen af 
to eller flere medier bygger på en bredere forståelse af medier som en historisk 
konstruktion med henvisning til tv, avisen og radios udvikling på tværs af 
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medieniveauerne. Analysen vil gennem translationsbegrebet tematisere mødet 
mellem medierne som historisk konstruerede størrelser og samtidige ændringer 
heri i henhold til kreativ destruktion. Det diffusionerede perspektiv, som 
danner grundlag for medieforståelse og følgelig crossmedia-definition, 
udfordres af empirien i kraft af forskellige translationsdagsordner, hvilket 
særligt kommer til udtryk i kapitel 5 og 7.  

Med en crossmedia-forståelse, der har tilknytning til flere platforme, 
fravælger jeg at fokusere på et betydeligt netværk inden for crossmedia i form af 
bevægelsen mod produktion udelukkende til én konvergent platform såsom 
smartphonen (eksempelvis iphone). Det ligger uden for denne afhandlings 
definition af crossmedia at beskæftige sig hermed. Selvom netværket eksisterer 
som strategi, følger praksisniveauet sjældent i skrivende stund med. Selv hos 
medieorganisationer med ren digital produktion bliver produktionen 
distribueret til flere forskellige platforme via ’cloud computing’ (eksempelvis 
smartphonen eller mobiltelefonen og pc’en). Alligevel vil netværket blive berørt 
som strategi, og afhandlingens forståelse af mediediffusion peger på netværket 
som et andet interessant crossmedia-perspektiv i kommende forskning, hvor 
hovedvægten lægges på symbolske formater, medieprodukter og strukturer. 32 

Medieplatforme, medieprodukter og crossmedia-koncepter (eller 
universer) henviser henholdsvis til brugen af devices, til produktion af et 
produkt samt til konstruktionen af plaftforme og produkter i samlede 
crossmedia-koncepter. I relation til netværksteorien kan en produktionsmodel 
eksemplificeres således: 

 
 
 

                                                      
32 Symbolske formater, strukturer og medieprodukter er genstand for crossmedia analysen i afhandlingen, så 
længe de relaterer sig til formater, strukturer og produkter i andre platforme. 
 



 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Illustration 2. Crossmedia-produktion er et netværk af forandringsagenter (FA), aktører (AK) – markeret som 

grå cirkler - og artefakter  (AR) – markeret som firkanter. Crossmedia-koncepter er en særlig type af artefakt, 

bestående af en platformkonstellation (som artefakter) og en produktkonstellation (som artefakter). 

 
Modellen illustrerer, at venstre side er tættere organiseret som passagested end 
højre side. Det kunne eksempelvis være DR versus et netværk af brugere. 
Selvom aktørerne er ligestillede er der typisk en stærkere organisering omkring 
aktørere inden for medieorganisationen som igangsættere af et givent 
crossmedia-koncept. Alligevel skal modellen illustrere, at brugere også kan 
fungere som forandringsagenter (FA) uden opfordring både gennem konceptet 
og udenom konceptet samt lede andre brugeres opmærksomhed hen på 
crossmedia-konceptet som en flowskaber (se også kapitel 7). Både brugere og 
aktører i medieorganisationer kan anvende andre aktører i deres translation, 
men også artefakter (AR) såsom strategipapirer, markedsanalyser og 
lovgivninger. Eksempelvis illustrerer modellen, at samme lovgivning eller 
artefakt kan anvendes af både en aktør i organisationen og en forandringsagent 
udenfor i to forskellige translationer.  

Crossmedia-konceptet består af en medieplatformskonstellation (i 
form af betydningsmæssige og funktionelle relationer mellem platforme), hvor 
hver platform består af en medieproduktkonstellation (eller tekstkonstellation). 
Crossmedia-konceptet bliver til i netværket af forandringsagenter, aktører og 
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artefakter. Det være sig producenter, ledere, politikere, strategipapirer, public 
service kontrakter, brugerundersøgelser, konkurrenter, kvartalsregnskaber og 
brugere. Brugere kan igen indtræde i forskellige mere eller mindre passive 
produktionsroller henholdsvis som tilskuer (læse, lytte, se), bruger (konsultativ, 
reaktiv), bidrager (produktiv) og designer (proaktiv). Ligesom studiet peger på, 
at produktionen i vid udstrækning foretages af medieorganisationerne og i 
begrænset udstrækning af brugerne, så er bindingsobjekterne i form af 
konstruktioner, rutiner, processer og idealtyper i fokus hos producenten og ikke 
hos brugerne. Crossmedia-konceptet er ikke målet i sig selv for denne 
afhandling, idet forståelsen af crossmedia i høj grad ligger i selve 
translationsarbejdet hos forandringsagenter og brugen af aktører og artefakter. 

Medieprodukter bærer i henhold til Meyrowitz’ definition en indholds 
og en grammatisk side med brug af blandt andre symbolske formater og 
strukturer. Det bliver derved en stor analytisk kategori, der spænder bredt fra 
artikler og billeder til programmer, programflader, nettv, links, grafik, 
metatekster (Genette 1992, 1997a, 1997b; Bechmann Petersen 2007b) og 
websites. Medieprodukter kan være indlejrede i andre medieprodukter. Ytreberg 
(1999:26-28) beskæftiger sig i forhold til tv med et mikro-, meso- og 
makroniveau inden for det, han kalder tekst. Man kunne argumentere for en 
lignende inddeling af produkter i mikroprodukter (artikel, indslag, link) 
mesoprodukter (website, tv-program, radioprogram, avissektion og mobilportal) 
samt makroprodukter (overordnet kanal, avis, web og mobilprofil). I et 
crossmedia-studie er der fokus på de tværgående mønstre, hvorfor 
detaljeringsgraden i et monomediestudie alt andet lige vil være større på 
produktniveau end i et crossmedia-studie. Crossmedia-studiet afdækker, 
hvordan medieprodukterne samples ud fra forskellige strategier, overvejelser eller 
translationer i en række udvalgte platforme i et samlet crossmedia-koncept. 

Crossmediakoncepterne herunder medieprodukterne er ’output’ af 
produktionen, men samtidig kan de ikke adskilles fra forandrings- og 
produktionsarbejdet. Ytreberg beskriver medieproduktionen som ”…den 
kontinuerlige processen der programmer og programflater bliver til i en 
vekselvirkning mellom tekstnivået og produksjonsnivået” (Ytreberg 1999:7). 
Afhandlingen arbejder ikke med et egentligt tekstbegreb jævnfør ovenstående 
redegørelse for medienivauer, men tilsvarende relation kan hævdes om 
medieniveauerne og i særlig grad medieproduktet og crossmedia-konceptet. 
Man kan dog diskutere, om man overhovedet kan hævde en forskel på 
tekstniveau (medieniveau) og produktionsniveau i et produktionsstudie. Til 
forskel fra tekstanalysen er produktionsanalysens forskningsinteresse at stille 
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’teksten’ eller ’produktet’ i relation til aktørers translationsstrategier med fokus 
på sidstnævnte.  

I relation til medieprodukter er en anden væsentlig afklaring, hvilken 
rolle genre spiller i crossmedia-produktion, og hvordan genrebegrebet beskrives 
i forhold til mediebegrebet? Genreforståelsen bevæger sig igen væk fra 
udelukkende at se på ”teksten” til at se på det aktørnetværk, det indgår i (se 
også Kjus 2008; Williams 1974). Genren formodes at spille en rolle i forhold til 
måden, hvorpå crossmedia-koncepter designes og crossmedia-produktion 
udøves, som det blev beskrevet i forrige kapitel. Genrebegrebet er dog ligesom 
mediebegrebet svært generelt at definere ifølge Neale: ”it is impossible to give a 
definition of a genre. All one can do is remain on the level of observation and 
note some facts” (Neale 1980 fra Nielsen 1992:57). Genre er i afhandlingen på 
samme vis som mediebegrebet et netværk, der ikke begrænser sig til produktet, 
men omfatter særlige antagelser, kompetencer, grammatiske og 
platformsmæssige bindingsobjekter, der er historisk indlejrede, men hvis 
stabilitet kan udfordres. Genette (1992) deler denne netværksopfattelse af 
genrebegrebet i betegnelsen arkitekst. Til forskel fra medienetværket er 
genrenetværkets omdrejningspunkt tematisk, mens medienetværkets er 
teknologisk i bredest mulig social forstand. Begge er indlejrede i hinanden og 
deler aktører, forandringsagenter og artefakter, men skal imidlertid snarere ses 
som to perspektiver eller parametre af betydning for crossmedia-produktion. 
Begge netværk veksler mellem en stabilisering og destabilisering gennem kreativ 
destruktion, og begge netværk forholder sig til indholdsmæssige, æstetiske og 
funktionelle aspekter af kommunikationen. I afhandlingens distinktion hævdes 
medienetværket ikke a priori at være mere stabilt end genrenetværket, hvilket er 
tilfældet inden for andre teoretiske distinktioner (eksempelvis Fagerjord 2003; 
Erdal 2008). 

3.5 Konklusion 
Dette kapitel har som resultat af den analytiske runddans (som redegjort for i 
kapitel 2) udviklet en teoretisk ramme for at konceptualisere crossmedia som 
produktionsfænomen. Teorirammen udgør et perspektiv på crossmedia såvel 
som et analytisk begrebsapparat til at forstå forandringer fra monomedial til 
crossmedia-produktion. Kapitlet har gennem teorianalyse redegjort for en 
række iterationer, som har fundet sted i arbejdet med at konceptualisere 
crossmedia. Teorirammen skal ikke forstås som et slutprodukt, men snarere en 
refleksiv tilnærming som i konklusionen igen skal blive genstand for forslag til 
fremtidige iterationer i en konstant vekselvirkning mellem teori og praksis. 
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 Hvor dette kapitel har fremstillet det teoriudviklende analysearbejde 
med at konceptualisere crossmedia vil de følgende kapitler fremstille 
analysearbejdet med crossmedia-konceptualiseringen som praksisfænomen. I 
modsætning til dette kapitel har det ikke været muligt fremstillingsmæssigt at 
synliggøre de tidligere iterationer af arbejdet, som grundet runddansen har 
foreligget som parallel til teoriudviklingen. Man kan på baggrund heraf 
foranlediges til at tro, at analysekapitlerne skal vise, hvorledes teorirammen 
anvendes. Dette er ikke tilfældet, da de to bidrag er udviklet i tæt samspil med 
hinanden. Teorirammen og den følgende crossmedia-analyse skal snarere ses 
som to parallelle bidrag, hvor abstraktionsniveauet i førstnævnte er højere end 
sidstnævnte. 
 Analysen i de næste fire kapitler skal ses som sidste iteration i 
runddansen. Perspektiverne på crossmedia er innovationsnetværket overordnet 
set samt specifikt bevægelsen mod nye forretningsmodeller, arbejde og 
koncepter: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 3. Afhandlingens eksempler på analyseniveauer inden for teorirammen. 

  
Innovationsnetværket har en overordnet genealogisk karakter, hvor de tre andre 
perspektiver går i dybden med konceptualiseringen af crossmedia med 
udgangspunkt i studiets observationstidsrum fra 2004-2006. Runddansen tog 
udgangspunkt i crossmedia-arbejde, men dette perspektiv har peget på 
forretningsmodeller og koncepter som væsentlige fokusområder for 
produktionen og for analysen af mønstre og logikker i crossmedia. Samtidig 
udgør alle perspektiver grundlaget for den overordnede konceptualisering af 
crossmedia; ikke som et udtømmende bud, men som studiets bidrag til 
konceptualiseringen (se kapitel 2). 

I Bechmann Petersen (2007b) opstillede jeg ud fra et teoretisk og 
tekstregistrerende perspektiv tre perspektiver på crossmedia henholdsvis som 
relationer mellem medieprodukter i forskellige platforme, som relationer 
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mellem produkter (i én platform) og andre platforme og som aktør-plaform 
relationer. I denne afhandling bliver en udvidelse af sidstnævnte sat i fokus 
således, at man eksempelvis kan tale om de fire ovennævnte perspektiver. 

I modsætning til det teoretiske og tekstregistrerende perspektiv er 
aktørperspektivet altid omdrejningspunktet. I det første perspektiv crossmedia 
som innovationsnetværk handler det om, hvordan aktørnetværket over tid skaber 
og (om)former forståelsen af crossmedia som en konstruktion eller et netværk 
(kapitel 4), mens det andet perspektiv crossmedia-forretningsmodeller handler om, 
hvordan aktører skaber modeller for overlevelse som organisation (kapitel 5). 
Crossmedia-arbejde kortlægger de daglige brydninger i form af forskellige alliancer 
inden for fænomenet samt kortlægger de bindingsobjekter, der samler 
alliancerne (kapitel 6). Arbejde skal her forstås bredt med særligt fokus på 
destruktion og stabiliseringsprocesser af bindingsobjekter. Det fjerde perspektiv 
crossmedia-konceptet forstås som den måde, hvorpå aktører fortolker crossmedia-
konceptet som en særlig konstellation af produkter og platforme, og hvilke 
mønstre, der fremkommer i koncepterne (kapitel 7).  
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4 Crossmedia som innovationsnetværk 

Dette kapitel beskriver indledningsvist crossmedia i DR og Nordjyske Medier, 
som det har udviklet sig fra 1996-2006. Formålet er for det første at etablere en 
analytisk kontekst for de følgende kapitlers tematisk syntetisering af 
crossmedia.33 For det andet har kapitlet til formål at åbne crossmedia som ’sort 
boks’. Det sker ved at analysere crossmedia, som på den ene side et stærkt 
fænomen, drevet med stor ledelsesinteresse. På den anden side som et 
foranderligt fænomen der indeholder til tider skrøbelige innovationer og 
alliancer, som translateres over tid frem for én overordnet radikal innovation.  

Crossmedia beskrives i eksisterende forskning som en radikal 
forandring eller innovation hos de traditionelle medieorganisationer (Moe & 
Syvertsen 2007; Castells & Arsenault 2008). Alligevel fremkommer denne 
innovation ikke som ét samlet hele, men som forskellige innovationer over tid 
og i tid på markeds-, proces- og produktniveau, der spiller med og mod 
forskellige aktører, forandringsagenter og artefakter. Ved historisk at 
fremalaysere disse forskydninger, vil kapitlet nuancere forståelsen af 
crossmedia.  

Med udgangpsunkt i en deskriptiv fremstilling af casene vil kapitlet 
gennem et udviklingsperspektiv fremanalysere denne fluktuation i henhold til 
markeds-, proces- og produktinnovationer (med hovedvægt på 2001-2006). Det 
foretages med udgangspunkt i samtaler og interviews og på baggrund af analyse 
af interne og eksterne dokumenter.34 Kapitlet konkluderer på mønstre i 
crossmedia-innovationerne på tværs af organisationerne samt diskuterer 
translationsstrategier i netværket.  

                                                      
33 1996 er valgt som starttidspunkt for kontekstualiseringen, fordi begge organisationer introducerede deres 
website i løbet af dette år. 
34 Beskrivelsen af udviklingen kan diskuteres i lyset af andre kilder, idet studiet som redegjort for i kapitel 2 
har naturlige begrænsninger i denne henseende. 
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4.1 Nordjyske Medier - fra dagblad til mediehus 
”…industrivirksomheden, der i 235 år fokuserede på masseproduktion af ét produkt. Og 
som besluttede sig for at ville have en fremtid og derfor ændrede sig til en vidensvirksomhed, 
der skulle leve af innovation og kreativitet.”  
(Ulrik Haagerup 2006:44)  
 
Som citatet indikerer, var udgangspunktet for crossmedia i Nordjyske Medier 
en ”do or die”-situation, hvor overlevelse var målet. Topledelsen er en vigtig 
forandringsagent i denne sammenhæng, fordi nedgang i omsætningen falder 
tilbage på ledelsen.  

4.1.1 Horisontal fusion, omkostningsbesparelse og showelware  
I 80erne og 90erne havde Aalborg Stiftstidende skudt penge i lokale radioer 
samt Aalborg TVR. Oplagstallene på den trykte avis havde dog siden 1989 
været nedadgående. Markedsinnovationen i 90erne bar præg af en øget 
konkurrence på det nordjyske marked, hvor blandt andet Jyllands-Posten tog 
markedsandele, mens Vendsyssel Tidende førte bladkrig mod Aalborg 
Stiftstidende. I 1996 blev radio og tv-redaktionen ud fra et besparelseshensyn 
slået sammen (Haagerup 2006:50-55; Drejer 2005; samtale NM Ledelse3 2008), 
og i 1999 fusionerede Aalborg Stiftstidende med fem dagblade henholdsvis 
Vendsyssel Tidende, Frederikshavn Avis, Skagen Avis, Løgstør Avis og 
Fjerritslev Avis. Fusionen resulterede i en reduktion af oplaget på 25% 
(Haagerup 2006:45).  
 Procesinnovationen bestod fra 1996-2000 i omkostningsbesparelser 
eller ”trimning” af den fusionerede organisation, hvor især antallet af chefer og 
dobbeltfunktioner blev reduceret, men også frivillige fratrædelser i redaktionen 
reducerede antallet af medarbejdere (Drejer 2005, samtale NM Ledelse3 2008). 

Fokus var meget lidt på produktinnovation, men Nordjyske Medier 
etablerede eksempelvis i 1996 deres første website som et digitalt træk på linje 
med samtlige andre mediehuse i Danmark (Falkenberg forthcoming), hvor 
frygten for ikke at være til stede var styrende. Avislæsernes høje 
gennemsnitsalder var med til at øge denne frygt (samtale NM Ledelse3 2008). 
Crossmedia-produktstrategien bestod imidlertid først i en teaser for den trykte 
avis med henblik på et mersalg heraf. Der var dog mulighed for at skrive indlæg 
samt sende email til redaktionen på websitet:  
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Senere i perioden blev websitet integreret med et automatisk feed fra avisen 
(samtale NM Ledelse3 2008), såkaldt ’showelware’ (Boczkowski 2004) eller 
kloning (Dailey et al 2005). 

4.1.2 Vertikalt medejerskab, sammenkøring og versionering  
Det store skridt i crossmedia-visionen ”fra dagblad til mediehus” skete i 
september 2003, hvor tv, radio, web og avisredaktionerne blev samlet under 
samme tag. Ledelsen var en vigtig forandringsagent i denne sammenhæng, idet 
fusionen havde reduceret oplagstal og forårsaget splittelse i organisationen som 
følge af trimningerne. Crossmedia blev i dette perspektiv brugt som en alliance, 
der skulle samle organisationen og vende opmærksomheden mod kunderne i 
visionen om historiefortælling. Topledelsen ansatte nye chefredaktører og 
markedschefer, som skulle drive crossmedia-netværket frem. 
Markedsinnovationen var en gentænkning af virksomheden fra 
nyhedsproducere til historiefortællere (på alle platforme) under mottoet ”nytte og 
fornøje” fra 1767 (Haagerup 20006:48). Driftunderskuddet for Nordjyske var i 
2000 på 24 mio kr (Haagerup 2006:46-47). Som en chefredaktør udtrykte: ”man 
kan enten spare eller udvikle sig ud af det” (Samtale NM Ledelse6 2005:2). Det 
resulterede i, at Nordjyske Holding trængte ind på nye markeder som blandt 
andre marketingsanalyse, softwareproduktion, 3D-lydproduktion samt medejere 
af den regionale fodboldklub. Det var en usikker forretningsstrategi i 2001 at 
have 70% af omsætningen på avisen, når oplagstallene var nedadgående 
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(Haagerup 2006:55). Det var ikke længere muligt at benytte strategien, at ”det 
først var en nyhed når vi fortalt den” (Haagerup 2006:52), fordi brugerne 
allerede havde fået historierne på tv, radio og websites, der overgår avisen i 
hastighed og tilgængelighed: ”Folks brug af nye medier har gjort, at pengene og 
opmærksomheden flytter.” (Samtale Nm Ledelse6 2005:1). Hvor websitet 
endnu ikke havde fundet en stabil forretningsmodel, havde mobilen en 
anderledes klar forretningsmodel i form af eksempelvis sms-tillægstakster 
(Nordjyske Medier 2002). Nordjyske Mediers strategi var både at følge 
brugernes behov for bløde nyheder og flere platforme. Forretningsmodellen og 
hele det økonomiske incitament udadtil lå i at sælge ”effekt” frem for 
”spaltemilimeter”. Ved at have flere medieplatforme med forskellige 
brugerprofiler kunne Nordjyske Medier potentielt både ramme bredere, mere 
specifikke målgrupper, mere skræddersyet de enkelte kunder og flere gange 
(Haagerup 2006:63).  

I august 2003 flyttede tv- og radiojournalister ind til avisjournalisterne 
i det tidligere avishus, der havde undergået en crossmedia make-over. Man 
havde i forvejen lavet en pilottest i Frederikshavn-redaktionen i 2001 for at se, 
om strukturerne kunne bære den daglige produktion (Jacobsen 2002), og 
medarbejdere og ledelse havde i samarbejde udviklet det interne notat ’Med 
vilje’. Ifølge ledelsen blev Nordjyske Medier kaldt Europas mest integrerede 
mediehus på World Association of Newspapers verdenskonference i 2003 
(Haagerup 2006:64), og i 2005 blev det af IFRA Newsplex kaldt en af verdens 
mest konvergerede medieorganisationer med hensyn til produktionsfaciliteter 
og organisationsstrukturer (Northrop 2005), som ”fokuserer på ideer og ikke 
teknologi. Nordjyske er et eksempel, som andre medievirksomheder bliver 
tvunget til at følge efter” (Martha L. Stone, IFRA citeret fra Drejer 2005). 
Crossmedia-strukturerne bestod i placering af medieansvarlige (morgenavisen, 
internetavisen, radio, tv og fotografansvarlig) i den såkaldte superdesk med en 
chefredaktør som mediedirigent. Superdesken skulle som centrum i 
redaktionslokalet fungere som sted for redaktionsmøder udover at være fast 
arbejdsplads for de medieansvarlige. I ’fingre’ ud fra superdesken sad 
indholdsleverandørerne, som skulle bringe historier i forskellige versioner ind til 
de medieansvarlige. Ideen til superdesken blev hentet fra Media General Inc. i 
Tampa, Florida, der havde introduceret lignende model i 2000 (samtale Thelen 
2005:1, uformelle samtaler under observationer). General Media Inc. havde haft 
gode erfaringer med den fysiske nærhed af medierne i forhold til øget 
hastighed, planlægning, samarbejde og videndeling (samtale Thelen 2005:1). De 
producerende journalister fik efteruddannelse i at producere til de medier, de 
følte sig usikre i. I princippet skulle alle medarbejdere være i stand til at 
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producere til alle medier uden nødvendigvis at være lige gode til det hele. 
Journalister skulle kunne producere til radio, tv og avisen og fotografer skulle 
både kunne lave presse- og tv-billeder. En anden væsentlig procesinnovation 
var, at journalisterne skulle dele kilder, der før havde været personlige i forhold 
til det specifikke ’beat’, som de varetog. Nogle ’beats’ blev slået sammen, mens 
en ’gravergruppe’ blev oprettet til at sikre potentielle afslørende og 
dagsordensættende solohistorier i en situation, hvor mange resourcer gik til at 
lære den nye journalitiske arbejdsform. Teknologisk blev der dannet tv-studie i 
det centrale redaktionslokale foran superdesken og redigeringen blev foretaget i 
det tilstødende rum. Radio- og video-redigeringsrum blev indrettet i 
umiddelbart nærhed af de producerende medarbejdere, og radiostudier blev 
etableret i hver producerende redaktion. Alle medarbejdere fik installeret 
redigeringsværktøjer til alle medier, ligesom et crossmedia-koordineringssystem 
kaldet ’Servietten’ blev udviklet til at dele kilder og holde styr på, hvornår hvilke 
historier blev lavet til hvilke medier. På den måde kunne mediedirigenten bedre 
holde styr på, hvilke potentialer, der var for udvikling af historier til 
medieplatforme, der umiddelbart manglede indhold. Allerede i den spæde start 
var crossmedia-netværket internt skrøbeligt. Selvom top-down modellen blev 
solgt med overbevisende argumenter om overlevelse (Küng 2008) og 
historiefortælling, så var ændringerne for journalisterne radikale. 
Stabilitetstransportører såsom grundlæggende journalistiske regler om 
kildebeskyttelse, enkeltmedieoverenskomstaftaler og –rettigheder blev brugt 
som ’våben’ nedefra (jævnfør samtale NM Administration1 2005). Samtidig var 
eksempelvis efteruddannelseskapaciteten overvurderet (ibid). 

Produktinnovationen består på dette tidspunkt i at lancere nye 
formater (24 timers nyhedskanal og gratisdistribution af aviser) til flere kendte 
platforme med platformsversionering af nyhederne som ideal (Nordjyske 
Medier 2002), hvor udnyttelse af platformes forskudte deadlines samt særlige 
medietræk spiller en afgørende rolle (mere herom i kapitel 7). I sommeren 2003 
blev websitet relanceret og fik egen styrende redaktion (samtale NM Ledelse3 
2008). Samtidig lancerede Nordjyske Medier Danmarks på det tidspunkt eneste 
24timers nyhedskanal (24Nordjyske), hvor nyheder blev sendt døgnet rundt i 
’sløjfer’ på 20 minutter. Inspirationskilden var CNN Headline News (Haagerup 
2006:27), og mottoet var ”tv, når du har tid” (Nordjyske Medier 2002). Tv-
kanalen blev lanceret, fordi priserne på at sende satellit-tv var faldet, så der 
kunne være tale om en forretningsmodel. Samtidig krævede satelit-tv ikke 
sendetilladelse. 24 Nordjyske var også tilgængeligt via Nordjyskes website i 
synkron streaming. Igen en afart af showelware som i et positivt ladet udtryk 
kaldes COPE (Create Once Play Everywhere). Herudover udgav Nordjyske 
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Medier gratisavisen 10 minutter – Nordjyskes modtræk til MetroXpress.35 
Sammen med deres radiokanaler ANR Hit (for de unge), Guld (for de ældre) og 
morgenavisen udgjorde de kerneprodukterne i Nordjyske Medier, som dog også 
producerede nyheder til blandt andet TVDanmark, radionyhederne i Købehavn 
og 14 ugeaviser36. De (forholdsvis) nye platforme såsom mobiltelefonen og 
websitet var på trods af relanceringen ikke et fokusområde, fordi ”24 nordjyske 
blev det lokomotiv og det fælles barn, som samlede den nye flermedielle 
redaktion” (Haagerup 2006:57). Det handlede for ledelsen ikke om, at alle 
medier skulle spille sammen ligeligt, men at crossmedia skulle gøres spiseligt for 
journalisterne, fordi de ikke havde noget valg, hvis de ville blive i 
organisationen. Et fokus på en idé til et anderledes tv-format, som det andet 
’store’ medieprodukt i organisationen var derfor meget belejligt, idet det kunne 
samle avis og tv-kulturen: ”… kunne vi samle to kulturer i det nye mediehus og 
dermed skabe en tredje kultur med det bedste fra begge, uden at nogen af 
parterne havde opfattelsen af, at de blev spist af den anden” (Haagerup 
2006:54). En anden forklaringsmodel var, at indtjeningsgrundlaget og 
forretningsstrategierne på internettet endnu var uklare, og ’nye medier’ var en 
underskudsforretning (samtale NM Ledelse3 2008).  

4.1.3 Gratismarkeder, rutinisering og brugerfokusering 
For at give et historisk blik på udviklingen inden for crossmedia vil perioden 
2004-2006 kort skitseres her, men udfoldes niveaumæssigt og tematisk i 
henhold til logikker og mønstre i de følgende analysekapitler.  

Forretningsmodellen med at satse på effekt frem for spaltemilimeter 
ved at have en palet af medieprodukter med forskellige målgruppeprofiler blev i 
2004 fremlagt af ledelsen som en succes. Nu udgjorde avisen kun 45% af 
omsætningen (mod 70% i 2001).37 24 Nordjyske var også en succes i den 
forstand, at den havde en dækning på 47% af de, der kunne se kanalen 
(Medarbejdermøde 24. januar 2006 – appendiks 2.18). Nordjyske Medier havde 
sine kampe med at få kanalen ud i samtlige antenneforeninger, fordi det var den 
eneste måde at vækste på. De var låst fast af det regionale marked. Den 
spredningsstrategi på nye markeder, der havde ligget for dagen i 2003-2004, 
måtte i 2005 revideres, for som ledelsen nævnte i vores samtale: ”de 

                                                      
35 MetroXpress startede op i Danmark i september 2001 i København. 
36 Nordjyske Holding udgjorde desuden i 2004 nordjyske klubber, LN Marketing, Web500, Nordjyskedating, 
AM Production og AM 3D-lyd (Haagerup 2006:61). 
37 Haagerup 2006:55 – Dog udgør tv også væsentlig større driftsomkostninger end de øvrige medier og derfor 
knap så rentabel. Omkostninger for avistrykning består i sammenligning med tv hovedsageligt i at udnytte 
kapaciteten, idet Nordjyske Holding må forventes at have afskrevet en stor del af deres trykkeri. Hvis der 
havde været adgang til overskuddet ville det derfor have givet et væsentligt bedre billede af den faktiske 
økonomiske gevinst. 
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investeringer, der er blevet foretaget i andre ting, har ikke været så økonomisk 
geniale, og det må gentænkes” (Samtale NM Ledelse5 2005:3). I 
integrationsmodellens succes lå også en øgning af produktionen hos den 
enkelte medarbejder, som derved også bliver en form for ’trimning’ af 
organisationen (mere herom i kapitel 5). Selvom integrationsstrategien 
fortsætter, indleder Nordjyske Medier endnu en bladkrig i sommeren 2006 med 
i forhold til at lukke andre gratisaviser ude af nordjylland som marked. 
Gratismarkeder (herunder også websites og sms-alerts) bliver derved 
omdrejningspunktet for markedsinnovationen i 2006.  

Procesinnovationen i perioden skal primært ses i direkte forlængelse 
af de omstruktureringer, som fandt sted i 2003 samt et sekundært tiltag omkring 
Dit Centrum-konceptet og events-satsningerne (se nedenfor). Dit Centrum-
konceptet integrerede brugernes nyheder i den daglige rutine i form af en 
’blogmamma’, som sendte indhold videre til redaktionen for gratisaviserne. 
Samtidig blev brugerindhold en integreret del af eventen Fedtfejden og tvang 
websitet længere frem i hierarkiet som centrum for konceptet, hvor 
webproduktion ellers havde en lav status og marginal rolle (Bechmann Petersen 
2007a). Crossmedia-netværket var dog samtidig skrøbelig. Flere af de tiltænkte 
bindingsobjekter brød sammen eller mødte intensiv modstand (se kapitel 6) og 
måtte gennemgå adskillige translationsfaser (se kapitel 6). Der måtte 
eksempelvis i 2005 indføres en Newsdesk til at hjælpe med at indsamle nyheder 
til superdesken, så medierne (særligt tv) havde nok historier til fladen. Selvom 
crossmedia-uddannelse blev fremlagt som et frivilligt projekt, så var 
journalisterne som ikke ’ville’ crossmedia en truet race. Ifølge Haagerup bestod 
udfordringen i at ”skabe styring, fylde, udstyr, indretning, hjælpemidler og 
overblik” (Medarbejdermøde 24. januar 2006 – appendiks 2.18). 

Tre sideløbende spor tegnede sig i produktinnovationen. For det 
første indgik mobil-platformen i efteråret 2004 som mobil-alerts i crossmedia-
koncepter specielt som resultatmeddelelser i sportsdækning (se kapitel 7 og 
appendiks 11.3 for uddybning). Den ’mobile’ forandringsagent fremstår først 
og fremmest som ’nye medier-afdelingen’. Translationsstrategi over for ledelsen 
fremkom i form af annonce-sms og overfor medarbejderne i form af, at 
eksempelvis radioværter kunne modtage sms fra lytterne (samtale NM Ledelse3 
2008), hvilket havde dannet præcedens hos blandt andre DR. For det andet 
lancerede Nordjyske Medier i sommeren 2006 crossmedia-universet Dit 
Centrum, som indeholdt et community, hvor brugere skulle diskutere og levere 
nyheder til to gratisaviser, Centrum Morgen og Centrum Aften. 
Gratisaviskrigen var den altoverskyggende trussel for Nordjyske Medier i 
perioden, og alt blev smidt efter at udelukke konkurrenter fra det nordjyske 
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marked. Det var især angsten for kannibalisering af morgenavisens 
annoncemarked, der var den store frygt. Morgenavisen havde stadig også 
betalende abonnenter, selvom de i forhold til annonceindtægterne udgjorde en 
mindre del: ”Rabatordninger og gratisabonnementer har holdt oplægstallene 
kunstigt oppe…brugerne betalte ikke og skabte præcedens for gratisaviser, 
aviskrige, mens udviklingen buldrede af sted på andre områder” (Haagerup 
2006:19). Den større integration af brugerskabt indhold i crossmedia-
koncepterne i såvel events som Dit Centrum skal ses som en vigtig del af de 
andre områder som nævnes. Denne integration var drevet af den kraftige vækst 
internationalt i social software med MySpace og YouTube som forbilleder. For 
det tredje startede Nordjyske Medier introduktionen af længerevarende 
crossmedia-events, som skulle gå på tværs af redaktioner og fastholde brugerne 
over længere tid i et samlet univers (se kapitel 7 og appendiks 11.5 for 
uddybning). Ledelsen ønskede, at der skulle flere platforme ind fra starten 
herunder websitet, og at Nordjyske skulle ”flytte folk rundt mellem medierne” 
(Medarbejdermøde 24. januar 2006 – appendiks 2.18) eller såkaldt cross-
promotion (Dailey et al 2005). På trods af at ledelsen på et medarbejdermøde i 
januar 2006 med overskriften ’Mediehuset Nordjyske version 2.0’ talte om 
satsning på nye medier, så forblev fokus i produktinnovationen på gratisavisen, 
fordi den udgjorde den største kortsigtede trussel. 

I forhold til udviklingen inden for crossmedia på de tre niveauer i 
Nordjyske Medier tegner analysen et billede af fænomenet som en spænding 
mellem organisationstrimning på den ene side og en kamp om 
forretningsgrundlag (og nye produkter) på den anden side. 
Markedsinnovationen sker som en udvidelse af forretningsområdet gennem 
genfortolkning af grundprodukt (historiefortælling frem for nyheder), men også 
en konstant afprøvning af markeder for nye platforme (se appendiks 4.5). I 
Produktinnovationen sker der en bevægelse fra kloning mod brugercentrering. 
Studierne af superligakamp og børnehavebesparelser (se appendiks 11.3 og 11.4 
samt kapitel 7) peger dog på, at der ikke sker en erstatning, men en forøgelse af 
crossmedia-typerne. I forhold til processinnovationen opstår og nedlægges 
forskellige bindingsobjekter i crossmedia-produktionen. Bevægelserne sker 
mellem ideen om at samle kompetencer i fælles afdelinger eller i enkeltpersoner, 
samt bevare forskellige ansvarsområder i adskilte personer (medieansvarlige) og 
skabe koordinerende roller, rutiner og indretning. På baggrund af analysen er 
der ikke en entydig processuel bevægelse mod bestemte mønstre, men snarere 
et komplekst netværk og translationsarbejde (se også afsnit 4.3). 
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4.2 DR - fra broadcast til medieby 
”DR Byen i Ørestaden er et af de første større radiofonibyggerier i verden, der er skræddersyet 
til digital multimedieproduktion”  
(Christian Nissen 2007:160) 
 
En analyse af DRs forståelse af innovationer i forbindelse med crossmedia 
tegner et billede af igen primært organisationstrimning og brugercentrering, 
men det tilgængelige materiale giver et endnu mere nuanceret og skrøbeligt 
billede af crossmedia-alliancer end hos Nordjyske Medier.  

Innovation for en public service virksomhed har som udgangspunkt 
ikke rene økonomiske motivationer, som tilfældet er med Nordjyske Medier, 
men præmissen om overlevelse er den samme. Det betyder, at innovationen 
kan udspille sig i en vekselvirkning mellem økonomiske strategier, public service 
overvejelser og legitimeringsarbejde. Nissen beskriver eksempelvis, hvordan 
politisk uenighed, præferencer, konsensuspolitik og uvidenhed om 
mediemarkedsudvikling har skabt træghed og direkte tilbagegang i forhold til at 
danne nye forbindelser (Nissen 2007:52,243ff). Dette afsnit vil lave en kort 
tematisk analyse af kildematerialet i forhold til crossmedia i DR for at diskutere 
udviklingen i crossmedia-innovationer som helhed. De gennemgående 
historiske kilder er DRåben, eksisterende forskning samt eksternt tilgængelige 
strategipapirer og dokumenter. 

4.2.1 Digital indtægtskilde, enhedsorganisering og ’ad-on’  
Afgørende for crossmedia-markedsinnovationen var i 1996 en ekspansion på 
andre markeder herunder det digitale marked. Netværket bestod fra ledelsens 
side, i at ekspansionen kunne give et potentielt øget indtægtsgrundlag udover 
licensmidlerne. Særligt var ideen om ”det gamle guld” fremtrædende som en 
digitalisering af DRs arkiver i en COPE-strategi (Brügger 2009).38 Forslag til lov 
om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Folketinget 1996) sætter 
nye rammer for denne indtægtsvirksomhed. Forslaget giver mulighed for at 
oprette kommercielle selskaber, indgå i samarbejde med eksterne partnere og 
”indgå på andre områder end den traditionelle programvirksomhed” 
(1996:2030) begrundet i ”forbrugernes adgang til danske public service-tilbud” 
og ”bedst mulig stilling i konkurrencen med andre medievirksomheder” (ibid). 
En vigtig translation i markedsinnovationen er DRs redegørelse fra 1994 (også 
kaldet tiårsplanen 1995-2005). Forandringsagenten var her generaldirektøren, 
der igangsatte arbejdet efter sin tiltrædelse. Redegørelsen fremhæver især 

                                                      
38 DR måtte dog senere lukke dette projekt (Brügger 2009). 
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internationalisering, dårlige seer- og lyttertal blandt unge samt potentialer for 
samkøring i kraft af digitalisering (DR 1994:12ff; Nissen 2007:97). Generelt var 
markedsinnovation koncentreret om at vende en lav tv-share primært gennem 
oprettelsen af DR2 d. 30. august 1996. De spæde digitale tiltag kan derfor ses i 
forlængelse af, at sharen falder og derved som et forsøg på at opretholde en 
betydelig share i det samlede mediebillede (Nissen 2007) for derigennem at 
kunne legitimere sin public service status.   

Processinnovationen var præget af generaldirektøren som 
forandringsagent. Han ville samle DR igen i én enhedsorganisation og brugte 
særligt samkøring i kraft af digitalisering som en afgørende translation (DR 
1994). Nissen havde muligvis også personlige grunde til at foretrække en 
”enhedsorganisation” mellem tv og radio, idet han da ville få ’enevælde’. En 
række rådgivere, ledere og politikere så hellere DR delt i radio og tv, fordi de 
skønnede, at radio ville blive klemt i forhold til tv som storebror (se også 
kapitel 6). Denne konflikt ses blandt andet af Mediepolitikken 1997-2000: 
”Danmarks Radio og TV2 opretholdes som selvstændige institutioner…DR 
opretholder både en radio- og tv-afdeling” (Kulturministeriet 1996:2048). 
Ligeledes synliggøres enhedsorganisationsalliancen som en organisations-
’trimning’ i selvsamme kilde: ”senest i 1998 skal DR give aftalepartnerne en 
redegørelse for resultatet af de igangsatte effektiviseringer og rationaliseringer”.  

Nissen havde i 1995 nedsat en projektgruppe til at afsøge muligheder 
og udfordringer for bimedialt producerende og crossmedia-medarbejdere på 
tværs af radio og tv (DRåben 20. oktober 1995:4). Rapportens 
hovedkonklusioner var med baggrund i erfaringer fra blandt andre BBC, at den 
forventede besparelse ikke var at finde, men at ”det tværmediale samarbejde vil 
kunne medføre en ny kvalitet i programmerne i såvel radio som tv samt give 
DR større gennemslagskraft”. Det ville kunne give en ”koordineret indsats af 
radio og tv” specielt på nyhedsområdet, debat, underholdning og medføre 
eventsskabelse (DRåben 20. oktober 1995:4). Det bærende skulle dog være 
”den gode idé” med undtagelse af nyhedsområdet, og crossmedia ville kræve 
”ekstra omkostninger” eller ”omprioritering” (ibid). Rapportens konklusioner 
førte til bimediale pilotprojekter i 1996-1997 på udvalgte nyhedsredaktioner 
(DRåben 24. januar 1997; DRåben 31. maj 1996). Projektgruppen foretog med 
andre ord en direkte modargumentation i crossmedia-netværket, idet den ville 
dreje crossmedia væk fra omkostningsbesparelse mod branding og konceptudvikling.  

Sideløbende med de bimediale eksperimenter i 1996-1997 indledte 
DR den omfattende organisationsomlægning fra produktionsvirksomhed til 
udsendelsesvirksomhed i form af den såkaldte ”producer’s choice” model fra 
BBC (Søndergaard 2001:47,2003). Dette blev ifølge Søndergaard (2001) 
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foretaget med henblik på at effektivisere produktionen samt øge kvaliteten i 
forhold til idéen om intern og ekstern konkurrence. Fokus var på at skabe et 
helstøbt flow på mediefladerne i form af fladestyring samt at kunne styre 
produktionsniveauet (Nissen 2007:84ff; Søndergaard 2001:53, 2003). Selvom 
formålet med organisationsmodellen ikke var crossmedia-produktion, er det 
dog vanskeligt historisk at adskille den fra de sideløbende bimediale 
eksperimenter. Analyserne i kapitel 6 viser, at den adskilte fladestyring, som 
opstod med denne model, efterfølgende har været til stor gene for crossmedia-
processerne i DR, selvom den var en processinnovation i forhold til 
organisations-’trimning’. 

Crossmedia-produktinnovationen bestod primært i bimedial 
produktion mellem radio- og tv i delte indholdsuniverser (eksempelvis 
Tæskeholdet fra 1996). Det første website gik i luften 5. janunar 1996 som et 
bottom-up initiativ (Brügger 2009) primært med nyheder og et udvalg af 
information om programmer fra eksempelvis ungdomsafdelingen. Der var tale 
om en skrabet form for bonus (baggrundsinformation) eller ’ad-on’ crossmedia-
fortolkning, hvor translationen fra medarbejdernes side primært var ønsket om 
at kunne gå i dialog med Harddisk-lytterne, hvilket gik fint i spænd som ’piggy-
back’-translation hos ledelsen. Overordnet blev den pressede situation med 
effektivisering og lav share indledningsvist styrende for visionen om crossmedia 
i DR (DRåben 9. september 1994:8). 

4.2.2 Platformsuafhængighed, 360 grader og handlingsafhængighed 
Markedsinnovationen indebar i 1998 og frem en ekspansion på nye markeder i 
form af internetbaserede produktioner til digitale platforme primært website og 
DAB (DRåben 8. december 2000:2; Søndergaard 2008:45ff.), senere 
mobiltelefon. Translationsarbejdet omkring ekspansionen bestod hovedsageligt 
i de dårlige seer- og lyttertal blandt unge og fastholdelsen af høje markedsandele 
målt på tværs af medier (Søndergaard 2008; Jakubowicz 2008). De gamle 
problemer fra 1994, om at unge brugte sattelit-tv (DR 1994:18), trådte for alvor 
i karakter i forhold til internettets udbredelse. Udbredelsen af digitale 
teknologier voksede i perioden kraftigt. Antallet af danskere, der havde 
mobiltelefon i 1998-2004, voksede fra 23%-80%, adgangen til internettet fra 
31%-77%, og danskere der havde en pc fra 54%-89% (DR Interaktiv 2004a). 
Frygten for public (service)-døden i den digitale tidsalder dominerede trods 
lovændringen i 1996. DR søgte specifik legitimering af en satsning på nye 
platforme og en skalering af den eksisterende aktivitet. Det førte blandt andet 
til, at DR lavede det offentlige diskussionsoplæg ”DR og den digitale fremtid” 
(Byager & Kristensen 1998). I 2002 blev alliancen omkring 
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platformsuafhænighed styrket af den politiske legitimering i form af public 
service kontrakten: ”DR er forpligtet overfor hele befolkningen til via fjernsyn, 
radio og internet eller lignende at sikre et bredt udbud af programmer og 
tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og 
underholdning.” (Kulturministeriet 2002:2), og ”DR skal drive et internetsted 
som indeholder bl.a. nyheder, uddannelsestilbud, programrelateret information, 
seerservice, debatforum mv.” (ibid:5). Frygten for at blive koblet af det digitale 
tog endte med, at DR blev lokomotivet i Danmark (Søndergaard 2008). 
Følgelig er alliancen om public service platformsuafhængighed løbende udsat 
for sagsanlæg om konkurrenceforvridning i EU, der forsøger at bremse public 
service’s markedsekspansion (Mortensen 2008; Moe 2008). Selvom 
platformsuafhænighed lykkedes, så blev medieforligene samtidig kumulative og 
mere kontrollerende (Nissen 2007:207). Der skulle detaljeret afrapporteres om 
opfyldelsen af kontrakten ved udgangen af perioden, og på trods af at der 
politisk blev åbnet op for indtrængen på nye markeder og produktion af nye 
medieprodukter til nye platforme, så fulgte der ikke tilsvarende øget 
licensmidler med. Gamle forpligtigelser faldt ikke bort selvom DR foreslog 
dette, men sameksisterede på linje med de nye (interview DR Ledelse1 2005; 
Kulturministeriet 2002).  

I 1998 får direktionen mulighed for at forstærke alliancen om 
enhedsorganisering til en fælles domicil DR Byen i Ørestaden (se Hvidtfeldt 
2000), hvor crossmedia igen udgør translationen i denne alliance (Nissen 
2007:97-126): ”Nye arbejdsgange og produktionsmåder, nye redaktionelle 
miljøer, en helt ny teknologi som bruges på helt nye måder – og en 
organisation, hvor vi for alvor kan skabe mulighed for et udbygget samarbejde 
på tværs af medierne” (Christian Nissen i DRåben 9. april 1999:3).  

Crossmedia som innovationsnetværk blev styrket af oprettelsen af to 
crossmedia-områder Unge og Nyheder. Uland, som var navnet på 
ungdomssatsningen på dette tidspunkt, startede i sommeren 1997 (DRåben 22. 
januar 1999:1), men fik i 1998 otte mio kr over tre år til projektet BetaLab, som 
DRs direktion havde oprettet til digitale eksperimenter (DRåben 11. december 
1998:8). BetaLab var et udviklingslaboratorium, som skulle ”udvikle ideer frem 
til et dummy-niveau” (ifølge redaktionschef Erik N. Gravesen ibid). 
Direktionen havde vægtet, at projektet ville skabe ”konstant påvirkning og 
udrulning af ny viden og erfaring til resten af DR” og ”finde en hidtil ukendt 
digital merværdi” (ibid). Uland blev i januar 1999 til en fast trimedial afdeling 
under radiodirektøren. DR-U blev placeret i barakker ved siden af TV-Byen, så 
både tv, radio og web medarbejdere kunne sidde på samme fysiske lokalitet. 
Også DR Nyheder blev dannet som trimedial afdeling i 1998 (DRåben 2. 
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oktober 1998) i stedet for de tidligere adskilte afdelinger Radioavisen og TV-
Avisen. Målet var at ”effektivisere nyhedsproduktionen, så der blev mere tid til 
at arbejde i dybden med kvaliteten” (Nyhedschef Lisbeth Knudsen ibid:1). 
Crossmedia-alliancen på nyheder brød dog delvist sammen på grund af politisk 
indblanding, men blev senere genoptaget.39  

Forestillingen om ét DR havde paralleller til BBC, hvor 
generaldirektør Greg Dyke i 2000 lavede udspillet ”Building One BBC” 
(DRåben 14. april 2000). I 1999 startede direktionen et tilsvarende udspil med 
betegnelsen ”femfingerplanen”, der skulle være det kulturelt forberedende 
arbejde til DR Byen med digitalisering som omdrejningspunktet (Nissen 
2007:139; DRåben 21. maj 1999). De fem ’fingre’ med tilhørende 
arbejdsgrupper var programmer, arbejdsprocesser, teknologi & it, organisation 
og byggeri (DRåben 21. maj 1999:6-7). Programarbejdsgruppen konkluderede, 
at det var ”alting, altid, alle vegne” i mange medier40 (COPE), og ”brandet 
bliver altafgørende i fremtiden” (DRåben 8. oktober 1999:8-9). For ledelsen 
handlede crossmedia stadig om rationalisering. Det kommer blandt andet til 
udtryk hos radiodirektør Leif Lønsmann (COPE): ”DR skal sørge for at få så 
mange varer op på hylderne som muligt”, ”det er ærgerligt, at vi fx i radioen 
producerer et dokumentarprogram…som koster 100.000-150.000 kr og så kun 
sender den to gange” (Leif Lønsmann DRåben 22. oktober 1999:3). 
Femfingerplanen mødte megen modstand fra medarbejderne. Her gik kritikken 
på, at man fokuserede på kvantitet frem for kvalitet (i en versioneringsstrategi): 
”skal vi have endnu flere reportager fra grøftekantsmord, hvor en politimand 
interviewes om et mord, der ikke er opklaret på et tidspunkt, hvor han endnu 
ikke har noget at sige?” (journalist Kurt Strand TV-Fakta DRåben 22. oktober 
1999:2), og samme medarbejder hæftede sig ved, at TV-avisen på websitet i 
1999 ikke havde ret mange seere: ”er det ikke i stedet erhvervs- og 

                                                      
39 I maj 2003 kritiserede bestyrelsesmedlem Karsten Madsen DR Nyheders crossmedia-struktur: ”samme 
person bør ikke sidde med ansvaret for, hvad folk skal høre i radioen kl. 7 om morgenen og se i Deadline kl. 
23. Jeg respekterer Lisbeth Knudsens integritet, men hendes job skal ikke findes.” (JP 7. maj 2005, 1. 
sektion:12). Kritikken fra bestyrelsen (bakket op af pressen), eventuelle særinteresser i det politiske system 
(Nissen 2007:236-240) samt den offentlige debat omkring sagen førte til at Lisbeth Knudsen i september 
2003 måtte indsætte en driftsansvarlig for henholdsvis TV-Avisen og Radioavisen samt adskille redigeringen 
af de to medieprodukter. Lisbeth Knudsen trådte i baggrunden med det overordnede ansvar for DR Nyheder, 
men som hun kommenterede på sagen: ”koordinationen går på at planlægge mangfoldighed, ikke 
ensartethed” (JP 7. maj 2005, 1. sektion:12). Beslutningen måtte ses i lyset af, at Nordjyske Medier var det 
eneste andet mediehus i Danmark, der havde foretaget en crossmedia-sammenlægning. Det betød, at 
crossmedia-journalistik ikke havde dannet præcedens for politikere, presse og lægmænd, hvilket gav anledning 
til bekymringer. Alle mediehuse fulgte crossmedia-strategien i årene derefter, og det gav anledning til ny 
fortolkning af bestyrelsens beslutning om at bremse crossmedia-satsningen på nyhederne i 2005 (ibid; Nissen 
2007:237).  
 
40 Dette fænomen blev senere kendt under betegnelsen ’Martini Media’ i en tale af BBCs Mark Thompson d. 
25. april 2006: ”meaning media that's available when and where you want it with content moving freely 
between different devices and platforms” (Thompson 2006) 
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industriinteresser, vi støtter ved at skabe kunstige behov for alverdens nye 
teknologier?” (Kurt Strand ibid).  

Arbejdsgruppen for arbejdsprocesser med daværende tv-direktør 
Bjørn Erichsen som formand havde hentet inspiration fra BBC, ZDF, 
Endemol, CBS, RTE, ANR (DRåben 25. februar 2000:5) og konkluderede, at 
”det har været vigtigt at tænke hele produktionsmåden om fra bunden. Det kan 
ikke nytte bare at tage lidt fra tv og lidt fra radio. Det bliver et dårligt ægteskab 
mellem to kompromisser.” (Bjørn Erichsen DRåben 7. januar 2000:4). 
Arbejdsgruppen foreslog på baggrund heraf, at man dannede 20 
kompetenceredaktioner med fælles administration på tværs af radio og tv, der 
skulle arbejde trimedialt og levere til radio, tv og interaktive medier (ibid). Dette 
forslag fik den stærke medarbejderkultur i DR til at afbryde det i forvejen 
svækkede samarbejde med ledelsen i januar 2000, og arbejdet med 
femfingerplanen stoppede. Det skal ses i lyset af, at Nissen brugte crossmedia 
som væsentlig begrundelse i en stor fyringsrunde: ”Nye digitale 
produktionsteknologier og mulighed for at arbejde på tværs af de traditionelle 
mediegrænser mellem radio og tv stillede nye krav til 
medarbejdersammensætningen.” (Nissen 2007:74), og ”der kom nye kræfter, 
der var født multimediale og havde en ubundet tilgang” (Nissen 2007:161).  

Medarbejderne nedsatte en Ørestad-tænketank med medarbejdere fra 
forskellige programproduktioner. De kritiserede chefredaktionen for 
centralisme i leverandør-systemet (Producer’s choice): ”hvor i den virkelige 
verden har producenter (afdelingerne) kun én køber (chefredaktionen)?”41 
(DRåben 21.januar 2000:2), og at ledelsen var ”fokuseret på at ’få den næste 
ordre i hus’ i stedet for en kreativ udvikling, der sikrer, at vi har en 
eksistensberettigelse i konkurrencen med de andre forretnings-fokuserede tv-
kanaler” (DRåben 21.januar 2000:2). I tænketankens udspil Visioner, virkelighed og 
vraggods sætter medarbejderne den bimediale bremse i (ibid:3). Det sker på 
samme tid, som BBC trækker sig tilbage fra bimedialitet. En gruppe 
medarbejdere, der til daglig havde berøring med interaktive medier, støttede op 
om ledelsens forslag gennem en klage over manglende fokus på nye medier i 
diskussionerne om arbejdsprocesserne. Det sker ud fra argumenter om, at kun 
1-2 % gik til investeringer i nye medier, samt at udbudsrunderne for tv og radio 
styrede nye medier og hindrede videndeling og samarbejde mellem afdelingerne 
(DRåben 22. september 2000:3). Analyse2000 var titlen på en projektgruppe, 
der skulle analysere processerne i DR i foråret 2000 som led i genoptagelsen af 
samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne (Søndergaard 2001:80). 
Projektgruppen anbefalede i september 2000, at programafdelingerne blandt 
                                                      
41 15% af programproduktionen der var i udbud på dette tidspunkt (DRåben25.februar2000:5) 
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andet skulle have længerevarende kontrakter, flere kvalitative mål i 
rammekoncepterne, og at der skulle være større fokus på nye medier. Sidste 
punkt fik direktionen til at konkludere, at: ”DRs indsats i forhold til nye medier 
skal øges væsentligt for at sikre den nødvendige nytænkning og handlekraft på 
området. Der vil blive afsat stigende beløb til nye medier år for år” (direktionen 
DRåben 8. december 2000:2).  

Tv- og radiochefredaktionerne, programafdelingerne og 
nyhedsafdelingen fik hver deres direktør, men ledelsen fastholdt løsningen som 
en detour-strategi for crossmedia-alliancen, hvor målet stadig var ”én 
mediedirektør, så vi gennemfører tværmedialiteten hele vejen” (ibid:3). I starten 
af 2001 blev DRInteraktiv etableret som underdirektørområde under tv-
direktøren. DRInteraktiv bestod af en chefredaktion for nye medier og en 
udviklingsenhed. Det eksisterende DROnline og BetaLab blev integreret i 
afdelingen. Målet var ”at medvirke til at fastholde DRs totale dækning blandt 
den danske befolkning ved at inddrage og anvende nye platforme og formater” 
(DRåben 9. marts 2001:6) og at gå "fra fullscale på radio, tv og online (dvs. alle 
indholdskategorier og genrer til alle målgrupper på alle medier) til en 
kludetæppe-programstrategi (dvs. at den enkelte bruger kan dække sine ønsker 
og behov ved at bruge DRs tilbud på tværs af en række platforme)” (Torben 
Eriksen, administrationschef ibid). Kompetencevægtningen i DR lå i 2002 
ifølge programchefen på evnen til at udvikle og producere historier ”ved 
systematisk vurdering af medieformater hele kompasset rundt og med en evne 
til at styre en integreret produktionsproces, hvor medieformatering sker så sent 
som muligt”. Denne crossmedia-produktionsproces blev kaldt 360 grader og 
brugerindvolvering blev i 2002 vurderet som måske den største udfordring for 
broadcast kulturen: ”dialogen, brugerinvolveringen for ikke at sige 
brugerstyringen bliver en enorm mental udfordring. Der er tale om nye 
proceskompetencer” (DRåben 11. oktober 2002:21). 

I forhold til produktinnovationen i 1998 var det især eksperimentariet 
Uland for unge mellem 17-30 år, der fremhæves i DRåben.  
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Illustration 5. Ulands website i 1999. Kilde: 

InternetArchive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det ”nye” bestod i en sammentænkning af både tv, radio og website, hvor 
medierne strategisk tænkes at supplere hinanden (interview DR ledelse1 2008 
app 15.1.1). Websitet var samlingssted for crossmedia-universet og bidrog med 
eksempelvis debat, quizzer og mulighed for, at brugerne laver små ’breakers’ 
mellem programmerne.  

Den 23. januar 2000 havde ROFL (rene ord for lommepengene) 
premiere. Konceptet blev lavet af Bo Kousgaard og Christian Stockholm fra 
provinsafdelingen i Århus, og det eksperimenterede med at integrere tv og set-
top-bokse. Ideen var, at seerne derhjemme skulle kunne stemme på de rigtige 
svar via set-top boksen. Konceptet blev dog ikke en succes, da for få seere 
havde set-top bokse (DR Interaktiv 2004a; DRåben 24. november 2000). Den 
8. januar 2002 blev Boogie42 lanceret (DRåben 18. januar 2002). Konceptet 
skilte sig ud som det første vellykkede crossmedia-koncept for unge i Danmark. 
Målgruppen var 12-20 årige, og konceptet var et musikunivers med en hitliste 
bestemt af de unge brugere selv og med mulighed for at få sine sms-beskeder 
på tv-skærmen. Boogie brugte forskellige platforme såsom mobiltelefonen, tv, 
radio og pc i produkter som tv- og radioudsendelse, tekst-tv, website samt sms-
beskeder (Thomasen 2007).43 I 2004 tog sms-tv for alvor fart, og DRs største 
crossmedia-satsninger udover Melodi Grand Prix var sport: EM i fodbold, 
Tour de France (der var innovativ med Tourmanagerspillet, hvor der blev 

                                                      
42 Det var også Bo Kousgaard, der stod bag udviklingen af Boogie. 
43 Mediedagen 2004 som var det første eksperiment med registrering af tværmedial mediebrug via dagbøger 
viste, at Boogie i uge 41-48 2004 havde i gennemsnit 83.500 unikke brugere om ugen på deres website, 64.500 
seere pr. udsendelse på DR1, 93.500 ugentlige teksttv brugere, 28.000 ugentlige netradio brugere og Boogie 
modtog 12.500 sms’er pr. uge (internt dokument TV Medieforskningen Johan Winbladh) 
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oprettet 65.000 hold) samt OL i Athen, hvor man på baggrund af brugertal fra 
Mediedagen tilrettelagde crossmedia-dækning i forhold til mediernes 
primetimes (ibid; DR Interaktiv 2004a, 2004b). I DR-Ung var det især 
Drengene fra Angora, der gjorde sig innovativt bemærket, fordi de ikke blot 
lavede et programrelateret site. Websitet havde sit helt eget satireliv, der 
byggede på det samme univers og de samme karakterer som tv-programmet, 
men med egne gimmicks (eksempelvis russer-tv med mulighed for at tekste 
videoklip) og med mulighed for blandt andet at downloade videoklip til 
mobilen (Bruun 2007).44 Internationalt begyndte social software, web 2.0 og 
brugerskabt indhold at dukke op. MySpace blev stiftet i 2003 og Facebook i 
2004, men udbredelsen heraf tog først for alvor fat senere. DR havde i den 
forbindelse sit eget community SKUM, der var en udløber fra Uland i 2001 og 
det tilhørende community Hundeparken fra 2003. De indgik dog endnu ikke i 
en crossmedia-sammenhæng. 

4.2.3 Fra broadcast til kommunikation, sammenkøring og facilitering  
Årene 2005-2006 vil, ligesom tilfældet var med Nordjyske Medier, kort skitseres 
her for at give et blik for udviklingen, men udfoldes i de efterfølgende kapitler. 

I forlængelse af de forrige år var 2005-2006 præget af bevægelsen fra 
broadcast mod kommunikation på alle platforme. Det indebar især 
markedsinnovationer i form af samarbejdsaftaler med forskellige eksterne 
partnere. Det var særligt inden for brug af intellektuel kapital på websites i 
forhold til rettigheder, cirkulation af indhold på eksterne sites samt 
understøttelse af mobilkommunikation (interview DR Ledelse1 2005). DR fik 
ny generaldirektør i oktober 2005, og han fortsatte strategien med at tjene 
penge på de digitale tjenester, men opgav igen på grund af EU's direktiver om 
public service virksomhed ( interview DR Ledelse1 2005,2006; Mortensen 
2008; Moe 2008). Samtidig arbejdede ledelsen intenst på at få medielicens 
indført i stedet for broadcast licens i public service kontraktperioden 2007-
2010, hvilket trådte i kraft 1. januar 2007. Følgelig blev crossmedia-alliancen 
cementeret ved, at public service ikke længere var PSB, men PSM og handlede 
om crossmedia-kommunikation (Nissen 2005; Bardoel & Lowe 2008). Herunder 
spillede blandt andet web 2.0 og mobil en væsentlig rolle (DR Interaktiv 2005b 
– se også kapitel 5).45 

                                                      
44 Drengene fra Angora havde i samme periode som Boogie 309.000 seere pr udsendelse på DR2, 142.300 
ugentlige unikke brugere på websitet og 856.000 sete videostreams pr. uge på websitet og 1.500 video 
downloads pr. uge til mobilen (interne dokument Status for interaktive medier 2004). 
45 Potentialet for eksperimenter med mobilvideo voksede ved, at TDC i 2005 åbnede for deres 3G mobilnet 
og Sonofon højnede hastigheden på mobildata i 2006 (DR Medieudvikling 2005-06). Abonnementer med fast 
pris på mobiltv med begrænset antal tv-kanaler opstod hos udbydere som TDC, 3 og Sonofon. Det blev 
derfor vigtigt for DR at operere i samarbejdspartnere for at blive synlige på den mobile platform (interview 
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 I 2005 blev de første tv-studier taget i brug, og i 2006 startede 
udflytningen af afdelingerne i DR Byen. Den fler- og tværmediale 
processinnovation var ifølge Lars Vesterløkke i efteråret 2005 i sin slutfase, 
”hvor crossmedia ikke længere er noget, man taler om, men bare noget, man 
gør” (Vesterløkke i DR 2004:14). Crossmedia-netværket var dog som kapitel 6 
vil vise meget ustabil og langt fra cementeret, såsom Vesterløkke hævder. 
Bindingsobjekter i form af organisationsstrukturer, rutiner og kompetencer 
kunne ikke følge med, men forblev ad hoc-løsninger, der ikke beroede på fuld 
organisatorisk opbakning (se kapitel 6). Det var særligt nye medier, der kom i 
klemme i de etablerede bindingsobjekter, og der blev skabt et mediehierarki i 
crossmedia-netværket (kapitel 6). Det kommer også til udtryk i programchefens 
fokus på: ”grundpillerne i DR. På længere sigt…web-mediet, men som det ser 
ud i dag, er det ikke den udfordring, der fylder mest i billedet.” 
Procesinnovationerne var på trods af deres ad hoc karakter primært 
Medieudviklingsrådet (MUR), der blev dannet i 2004 med initiativ fra 
DRInteraktiv i manglen på en central crossmedia-koordinering mellem 
direktørområderne (interview DR Ledelse1 2005). MUR bestod af 
repræsentanter for alle direktørområderne.46 De skulle diskutere strategier for 
udvikling af medieplatforme og samarbejdet herimellem. Heraf udsprang i 2005 
rollen som 3CR-koordinator, som skulle være bindeled mellem 
direktørområderne i hverdagen. I forbindelse med udarbejdelsen af fremtidige 
strategier blev der holdt en række møder i august 2005 på tværs af 
chefredaktionerne med henblik på medieforliget og et ønske om, at strategier 
skulle indebære længere tidshorisonter. Møderne gik under betegnelsen 7-11 
møder (strategier for 2007-2011) og førte til en nedsættelse af 8 arbejdsgrupper 
på tværs af chefredaktionerne. De skulle pege på strategier for forskellige 
programmæssige områder inspireret af BBC med henblik på at ramme 
målgruppen bedst (det nære, kultur, musik, nyheder, sport, dokumentar, unge 
og børn). 7-11 møderne var forankret i direktionen med Leif Lønsmand og 
Lars Grarup, og arbejdet gik udenom 3CR-koordinatoren. Med 
arbejdsgrupperne ønskede man dog at få ideerne til at komme nedefra i de 
producerende enheder. Et andet organisatorisk tiltag fulgte: I perioden 2005-
2007 blev TV og Radios medieforskningsafdelinger langsomt integreret for at 
gøre op med evalueringen inden for de enkelte medieplatforme, men den 
enmediale evalueringsprocedure blev ikke ændret i første omgang. Ad hoc-
mødestrukturen var første spadestik til en organisationsstruktur, der orienterede 

                                                                                                                             
ledelse1 2008 – app 15.1.1). I 2006 blev der åbnet for DTT (Digital Terrestrial Television) for DR1 og DR2. 
DTT gjorde det på sigt muligt også at sende en stor mængde mobile tv-kanaler (i én mux).45 
46 Sofus Midtgaard (Formand/Nye Medier), Ole Mølgaard (Radio), Henrik Hinchely (DR Nyheder) Lars 
Thunø (TV) & Thomas Hammer (DR Programproduktion) og Michael Harrit (TES), 
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sig på tværs af medieplatformene, men tiltagene havde sparsom virkning i 
praksis (se kapitel 6).  

Med udflytningen til DR-Byen blev den strategiske satsning endnu 
engang styrket på direktionsniveau, hvor dele af MUR udviklede sig til en 
strategisk udviklingsafdeling under direktionen (interview DR Ledelse1 2006 
app 8.3.2 & 2008 app 15.1.1). Teknologisk set investerede DR 709 mio. kr i at 
optimere teknologien i DR-Byen til at producere, afvikle og udsende digitalt: 
”alt materiale indgår på tværs af traditionelle skel mellem tv, radio og Internet” 
(dr.dk/drbyen, februar 2006). Der blev i DR-Byen etableret studier i alle 
producerende enheder, som kunne producere alle typer tv- og radioproduktion. 
DR udviklede et centralt mediearkiv til arkivering og deling af tv og radio 
(interview DR Ledelse1 2006 app 8.3.2 & 2008 app 15.1.1). Systemerne skulle 
kunne tilgås af alle producerende enheder i DR. Sidst, men ikke mindst havde 
DR en ambition om at udvikle en multimedial platform til afvikling af samtlige 
medieplatforme centralt. Dette viste sig dog vanskeligt, hvorfor tv og radio blev 
afviklet fra samme systemer, mens medier og kanaler blev afviklet via et særligt 
set-up (ibid). På børne- og ungdomsområdet forsøgte man at organisere 
chefredaktionerne som crossmedia-enhed gennem fælles fysiske faciliteter og 
semi-fælles budgetter. Hver chefredaktør havde stadig sine ”egne” midler, men 
bundtede dem i en fælles pulje. Denne organisering fandt dog sted efter 
observationsstudiernes ophør.47  

Den tværmediale produktinnovation slog igennem på især drama, 
satire, børne- og ungdomsområdet med brugerskabt indhold, mobiltelefon og 
andre mobile platforme som de innovative produktområder. Mp3-afspilleren 
iPod Nano udkom i september og iPod Video i oktober 2005, hvilket gav en 
markant stigning i salget heraf (http://en.wikipedia.org/wiki/IPod; DR 
Medieforskningen 2006), og DR lancerede podcasting som første radiostation i 
Danmark i 2005 (DR Medieforskningen 2006). I forhold til crossmedia-
koncepter med mobilen blev konceptet Dolph & Wulf (2005) en succes både 
på tv, websitet og mobilen. Den såkaldte brugergenererede ’svada’48 slog 
rekorder i unikke brugere (DR Medieforskningen 2006). På mobilområdet 
lancerede DR Interaktiv i 2005 en mobilportal med DRs indhold rettet mod 
mobilen (DR chefredaktionen 2004/appendiks 12.6:2), og DRUng 
eksperimenterede med brugerskabte mobilvideoer til tv i konceptet Blokken, 
som dog ikke blev en success (se appendiks 11.6 og 11.7 samt kapitel 7). 
                                                      
47 Crossmedia-alliancen må endvidere være blevet destabiliseret i 2006 af det voldsomme overskridelse af 
budgetter for  DR-Byen, der førte til adskillige fyringer og programmæssige nedprioriteringer. Det skete 
ligeledes for alvor efter studiernes ophør, hvorfor afhandlingen ikke i dybden behandler dette aspekt 
(DRåben 2006). 
48 Brugerne skulle her selv sammensætte ord, der kunne afspilles til en lydmonolog udført af konceptets 
hovedperson og sendes til venner og bekendte, som kunne skabe en svar-monolog. 
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Inspirationen var social software som MySpace og YouTube (Februar 200549), 
som i 2005 for alvor havde skabt innovation på verdensplan under betegnelsen 
’Web 2.0 – publish yourself’. DR relancerede i 2006 deres netplayer med en 
realisering af COPE, hvor brugerne kunne tilgå programmerne tidsforskudt, 
hvor og hvornår de ville (jf Martini Media). Det var ikke længere udvalgte 
programmer, men størstedelen af programmer, der var tilgængelige via nettv; 
ikke mindst satire og store dramasatsninger.50 Endvidere skabte relanceringen 
en større grad af samspil inden for platformen med eksterne udbydere såsom 
Youtube, iTunes og Google, hvor DR ikke længere kun lukkede sig om sit eget 
website (interview DR Ledelse1 2006). 

4.3 Markeds-, produkt- og procesinnovationer 1996-2006 
Kapitlet viser, at crossmedia som fænomen har udviklet sig inden for 
tidsrammen 1996-2006 fra bimediale effektiviseringsforsøg til strategisk 
kommunikation på flere platforme benævnt trimedialitet, flermedialitet og 
tværmedialitet i organisationerne. Samtidig har crossmedia som fænomen 
kunnet rumme adskillige alliancers interesser og derfor på den ene side været et 
stærkt fænomen, fordi koblingen mellem medier har været rummelig, men 
samtidig skrøbelig, fordi interessekonflikterne omkring at definere fænomenets 
karakter (særligt effektivisering eller produktfornyelse) er tilsvarende mange.  

Alligevel kan man trække nogle mønstre frem i udviklingen inden for 
de forskellige innovationsformer på tværs af de to medieorganisationer.  

I forhold til markedsinnovationen var omdrejningspunktet i hele 
perioden en stadig nedgang i seer-, lytter- og læsertal for de traditionelle medier 
især blandt unge. Hvor Nordjyske Medier fra starten af perioden fokuserede på 
at fortælle ’gode historier’ frem for at fokusere på medierne, måtte DR som 
public service institution først legitimere et skift fra public service broadcast til 
public service medier gennem et fokus på netop de digitale mediers 
nødvendighed. Inddragelsen af produktion til mobiltelefonen og websites 
bevirkede et øget fokus hos begge institutioner igennem hele perioden på den 
ændrede konkurrencesituation med nye nationale og internationale 
konkurrenter og samarbejdspartnere, der endnu ikke var konkrete muligvis på 
grund af web- og mobilprodukters stadig afprøvende produktformater og 
forretningsmodeller. Igennem hele perioden var der en skrøbelig forventning 
om merindtjening på de digitale platforme, mobiltelefonen og websites baseret 
på usikkerhed og fornemmelser. Det var først i 2006, at det for alvor slog 
igennem hos Nordjyske Medier. DR tog det op igen og igen, men realiserede 

                                                      
49 YouTube blev først solgt til Google i 2006. 
50 Først i 2007 fik dramaserier dog premiere på websitet (eksempelvis Per Flys Forestillinger). 
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ikke ifølge de anvendte kilder en mulig merindtjening i perioden. Det var også i 
slutningen af perioden i 2005, at forretningsmodellen med at skabe indtjening 
(for DR værdi), besparelse og udfylde plads i medieplatformene ved at lade 
brugerne producere indhold trådte i karakter. Det skete samtidig med, at 
internationale konkurrenter som Google og Newscorp voksede sig store på 
området via primært YouTube og MySpace. Igennem hele perioden forsøgte 
begge organisationer på det strategiske niveau at fokusere på brugerne gennem 
’effektmåling’ på tværs af medier, men DR realiserede ikke dette skift grundet 
interne magtkampe om opretholdelse af mediemålinger. Både Nordjyske 
Medier og DR forsøgte at ramme bredere gennem flere medier ved at 
tilrettelægge forskellige målgruppeprofiler til de forskellige medieplatforme, så 
dækningsgraden eller sharen blev større. Dette gjorde sig især gældende på 
Nordjyske Medier. DR havde kun strategiske tanker i den retning eksempelvis 
gennem lukning af børneradio og oprettelsen af en nettv kanal for unge. Kapitel 
5 vil gå i dybden med markedsperspektivet med et fokus på at konceptualisere 
crossmedia-forretningsmodeller. 
 På trods af forskelle i størrelsen af de to organisationer og 
undersøgelsesdesignets genreforskellige fokus, kan man ligeledes sammenfatte 
mønstre i crosmedia-procesinnovationerne. Organisationerne delte i perioden 
et ønske om enhedsorganisering spredt på forskellige medieplatforme. 
Medieansvarlige var i centrum hos Nordjyske Medier, mens de som 
chefredaktører i DR var overordnet de producerende enheder som dels bestød 
af medieansvarlige, dels trimediale medarbejdere. De medieansvarlige var ikke 
tværmediale, men ’medieegoister’, der skulle sørge for at få fyldt platformene 
med indhold. Over de medieansvarlige var i DR direktørerne for tv og radio, og 
i Nordjyske medier var der en chefredaktion for elektroniske medier og trykte 
medier. Begge steder var organisationen præget af de ’traditionelle medier’, og 
digitale medier spillede organisatorisk en mindre rolle. Både hos Nordjyske 
Medier og DR hørte de under ”tv-ansvarlige”. Nordjyske Medier havde fra 
starten af perioden en tværmedial koordinator i form af mediedirigenten, mens 
DR først i slutningen af perioden fik en sådan i form af 3CR-koordinatoren. 
Begge steder var det vanskeligt at få rollerne til at fungere efter hensigten, 
ligesom de var svære at udfylde og placere i en enkelt person grundet vægten af 
traditionelle medieprocesser i organisationerne. Det var netop de traditionelle 
monomedieinteresser, der gjorde crossmedia-fænomenet mest skrøbelig, hvilket 
dog skal diskuteres yderligere i kapitel 6. I det daglige spillede de fælles møder 
mellem de producerende medarbejdere overordnet set en vigtig rolle for 
koordineringen, når man spørger projektlederne. Hos begge organisationer så 
ledelsen et intensivt behov for efteruddannelse i produktionen; i første del af 
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perioden for at kunne producere til alle medieplatforme, og sidste del for at 
kunne skabe bevidsthed om alle medieplatforme samt udvikle, tilrettelægge og 
producere koncepter, der kom hele mediepaletten rundt. Der tegner sig 
forskellige former for crossmedia-produktion i perioden: 
 
Crossmedia-procesinnovation 

1. Ansvar for produktion af hver sit medieprodukt og deler research, fakta, 
historieunivers 

 
2. Overordnet koordinering via projektleder og samarbejde mellem 

indhold og kommercielle/branding afdelinger i at ’spotte’ for universet 
(crosspromotion), men produktion følger 1. 

 
3. Samarbejde om ideudvikling/vinkling, ansvar for produktion af hver sit 

medieprodukt og deler research, fakta, historieunivers 
 

4. En eller to personer tager sig i fællesskab af hele crossmedia-
produktionsprocessen.51 

 
 
Denne oversigt udspringer af det kildemateriale, der er genstand for den 
historiske analyse i dette kapitel, men opfattelsen og konceptualisering af 
crossmedia-arbejde diskuteres i kapitel 6 baseret på observationsstudierne og 
interviews. Der tegnede sig i perioden et fælles billede af en produktion, hvor 
medarbejderne hovedsageligt ’ekspert’-producerede til ét medie (ad gangen), 
men med kendskab til helheden. Dog vurderede de producerende 
medarbejdere, at helheden var for kaotisk og svær at holde styr på til 
overhovedet at koncentrere sig om. Ligeledes blev de producerende 
medarbejdere efteruddannet i at kunne producere til flere medier både for egen 
vindings skyld (medarbejderne ser det som noget positivt), og for at 
organisationen kan optimere ressourcerne i produktionsteams. Fysisk spillede 
det en væsentlig rolle i organisationsforandringerne, at produkterne til de 
forskellige medieplatforme kunne fremstilles hurtigt i produktionsgrupperne. 
Derfor gjorde man både i Nordjyske Medier og DR blandt andet meget ud af at 
placere radio og tv redigeringsfaciliteter decentralt i afdelingerne, og i DR 
prioriterede man at gøre det muligt at producere både tv og radio fra samme 

                                                      
51 Denne ”konvergerende” form gjorde sig kun gældende i produktionen af Spam, som var en meget lille 
produktion både budgetmæssigt og volumenmæssigt (sendetid). 
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studie. Alligevel opstod der i begge organisationer markante 
flaskehalsproblemer omkring crossmedia-produktionen, hvilket skal diskuteres i 
kapitel 6. 
 I forhold til de her anvendte kilder viser analysen, at crossmedia-
produktinnovationen i starten af perioden handlede om at inddrage flere 
medier. Hos DR drejede det sig om at benytte digitale medier som en 
returkanal i form af emails til redaktionerne og afgivning af stemmer i 
konkurrencer på websites og via mobiltelefonen og at fange målgrupper, der 
ikke var på de øvrige medier. DR begyndte også at skabe universer på tværs af 
medierne. Hos Nordjyske Medier var det ikke den digitale returmulighed, der 
primært var i fokus, men snarere en kommerciel strategi om at kunne tilbyde en 
bredere markedsføringspakke. Hos begge organisationer bar crossmedia-
produkter præg af kopiering og genbrug af materiale. I midten af perioden 
begyndte DR at lade brugerne behandle produktelementer såsom videoklip og 
tekster for igen at gøre det muligt for brugerne at videredistribuere det i deres 
personlige netværk. Nordjyske Medier begyndte at versionere efter deadlines på 
de forskellige medieplatforme, og først senere i perioden begyndte de at flytte 
folk mellem medieplatformene ved at ’spotte’ for andre versioner af samme 
nyhed i andre medier. I slutningen af perioden arbejdede DR med 
produktioner, hvor brugerne skabte grundelementerne og selv 
videredistribuerede dem. På samme vis opstod produktioner på Nordjyske 
Medier, hvor brugerne selv skabte elementer i universer og efterspurgte 
funktioner og elementer til universet. Universet fik derved sit eget liv med 
engagerede og motiverede brugere. Det er dog værd at slå fast, at der ikke her 
er tale om en erstatning for tidligere former for produktioner, men at nye 
former kommer til på disse tidspunkter (heraf innovationer) og sameksisterer 
med tidligere former. Man kan på baggrund heraf groft sammenfatte 
crossmedia-produktinnovationerne ud fra følgende mønster: 
 
Crossmedia-produktinnovation 
1. Samtidig udsending af indhold på flere medier i form af genbrug (COPE) 
 
2. Brug af flere medier herunder digitale medier som (reaktivt) supplement i 
fælles univers (historie, koncept) 
 
3. Koordineret udsending af indhold på flere medier i form af versionering 
(vinkler, persongalleri) og hensyntagen til deadlines 
 
4. Brugerbehandling (reaktiv sampling) af grundelementer fra organisation og 
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brugervideredistribuering til personligt netværk 
 
5. Brugerproduktion af grundelementer og brugerdistribution af materiale via 
ramme (univers) sat af organisationen 
 
6. Brugeren efterspørger proaktivt funktioner og elementer i universet, som er 
skabt af organisationen, for bedre at kunne producere og distribuere. 
 
  
Brugerdeltagelse bliver i denne oversigt en afgørende, men ikke eneste 
kategoriseringsværktøj (jævnfør Syvertsen 2006). En væsentlig forskel på 
historikken i kommercielle crossmedia nyhedsproduktion hos Nordjyske 
Medier og public service underholdningsproduktionen hos DR er, at DR i det 
anvendte kildemateriale hurtigere tænker digital merværdi ind i form af 
brugerindvolvering i universer, hvorimod Nordjyske Medier anlægger en 
kommerciel spredningsstrategi samt versionerer i forhold til deadlines. 
Merværdien og spredningsstrategien kan ses i forhold til det økonomiske 
(politiske) grundlag hos de to organisationer, mens versionering i forhold til 
deadlines kan ses i forhold til nyhedernes udviklende karakter over kort tid, 
hvorimod underholdning leveres som ’færdige’ produkter mere 
realtidsuafhængige. En endegyldig årsagssammenhæng vil dog være op til 
fremtidige forskningsprojekter at undersøge, da det ligger uden for denne 
afhandlings forskningsinteresse og undersøgelsesdesign. Et fælles mønster i 
crossmedia-produktionen er imidlertid, at websitet får en mere central rolle i 
crossmedia-universer sidst i perioden som anker for kommunikationen med 
brugerne. Her gælder dog igen, at denne tendens (med udgangspunkt i studiets 
delcases) ikke erstatter historier og koncepter med websitet som perifær 
medieplatform. Et andet fælles mønster er brugerrollens skift mellem modtager, 
deltager, opsøgende, redigerende, producerende, distribuerende og 
efterspørgende. Rollerne erstatter igen ikke hinanden, men analysen viser, at 
den producerende og efterspørgende rolle først optræder i slutningen af 
analyseperioden. 

4.4 Crossmedia som translativt ledelsesredskab 
Én konklusion på den historiske analyse af crossmedia-innovationer i de to 
organisationer kunne være at crossmedia i overvejende grad er blevet udført på 
basis af en ’top-down’-model med overlevelse som præmis i en kreativ 
destruktionsproces. Analysen viser dog langt større kompleksitet i crossmedia-
innovationshistorikken end denne betegnelse kan rumme. Analysefremstillingen 



 110 

hævder blandt andet en tæt sammenhæng mellem forskellige innovationer i 
crossmedia-netværket eksempelvis enhedsorganisering og digitalisering.  

Alligevel fremkommer der nogle translationsmønstre i brugen af 
crossmedia som ledelsesredskab. Den mest fremtrædende destabilisering i 
crossmedia-innovationsnetværket er spændingen mellem crossmedia 
(innovation og synergi) som omkostningsbesparelse versus crossmedia som 
konceptudvikling.  Omkostningsbesparelse eller effektivisering betegner måder, 
hvorpå organisationerne kan optimere ressourcerne, og er stærkt knyttet til et 
ledelsesperspektiv. I analysen kommer sådanne synergier til udtryk gennem: 

 
• COPE  
• 360 grader-produktion (herunder sammenlægning af tekniske, 

produktionelle og kreative kompetencer i samme personer) 
• brugerinnovation (se kapitel 5).  
• Organisationssammenlægning som en måde at reducere antallet af 

personer, der bestrider samme funktioner.  
 
Konceptudvikling betegner måder, hvorpå organisationerne kan forbedre 
kvaliteten af koncepterne. Analysen peger eksempelvis på: 
 

• fri tilgængelighed af materiale,  
• branding gennem sammenbinding af de enkelte produktioner 
• dialog med lytterne, seerne eller læserne 

 
Omkostningsbesparelse er ikke det eneste ledelsesperspektiv, der er at finde i 
analysen. Eksempelvis rummede enhedsorganisering aspekter af 
positionsopretholdelse som generaldirektør eller (medie)chef. 
Konceptudviklingssynergierne er ikke knyttet til et produktionsmedarbejder-
perspektiv, men forekommer snarere som translationer for at imødekomme 
produktionsmedarbejdernes ønske om kvalitet i og derved anerkendelse af 
koncepterne. Her spiller en ikke uvæsentlig metodisk begrænsning ind. 
Tilgængeligheden af medarbejdernes interessepositioner i det historiske 
materiale er begrænset, idet den ofte fremkommer som et modangreb af 
ledelsesdagsordenen. Casenene bliver derved et eksempel på hierarkisering i 
netværk. Analysekapitlerne 6 og 7 vil dog se nærmere på interessepositioner hos 
produktionsmedarbejderne i forhold til crossmedia.  
 Som analysen har givet eksempler på, har konceptudvikling dog ikke 
været uden interesse for ledelsen; tværtimod. Derfor forekom der forskellige 
former for piggy-back-strategier og overtalelsesstrategier, som en 
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sammenbinding af omkostningsbesparelse og konceptudvikling. Spændingen 
eller modstanden opstod dog, når produktionsmedarbejderne følte, at COPE, 
reduktion af medarbejdere samt 360 grader-produktion kolliderede med 
ledelsens translationer i form af historiefortælling samt eksperimentering med nye 
konceptformer og medier med henblik på fastholdelse af en pionérposition (se 
også kapitel 6). Her fremkom forskellige former for translationer gennem 
detour, blande- og uundværlighedsstrategier, hvor frygten for kannibalisering af 
markedsandele synes at være det stærkeste bindingsobjekt.  

En udefrakommende trussel, peger Küng på (2000:24), er et stærkt 
argument for organisatoriske forandringsagenter. I forhold til teorien om 
kreativ destruktion vil forretningsområder, der er mest truet, være de områder, 
der har størst forandringspotentiale. Udviklingen af crossmedia i Nordjyske 
Medier er et eksempel på dette, hvor truslen er størst før 
organisationsændringen i 2003 og i gratisaviskrigen i 2006, ligesom 
innovationerne kan siges at være mest radikale på disse tidspunkter. Omvendt 
viser casen omkring crossmedia-innovation i DR, at etablering af trusler er et 
vigtigt ledelsesredskab som en måde at være på forkant med 
forretningsmodeller på og som et lokomotiv for at styre brugsmønstre 
(Søndergaard 2001; Syvertsen 2008) ud fra en market-push strategi (se kapitel 
5). Det er dog problematisk at fastslå graden af denne lokomotiv-funktion, idet 
brugsmønstre kan modnes af internationale tiltag ligeså. En sådan 
problemstilling ligger uden for afhandlingens ærinde, men en tilnærmet 
argumentation for lokomotivfunktionen vil indebære en samkøring af 
danskernes brug af digitale platforme såvel internationalt som nationalt.  

4.5 Konklusion 
Kapitlets historiske analyse har givet et bud på, hvordan crossmedia har 
udviklet sig ved at beskrive primært aktørernes egne fortolkninger af 
innovationer gennem eksempelvis medarbejderblade, interne dokumenter og 
biografier. Frem for crossmedia som radikal innovation har kapitlet givet et bud 
på det netværk af translationer, der fører frem til den fortolkning af crossmedia, 
som vil være genstand for analyse i de kommende kapitler. Samtidig har kapitlet 
forsøgt at vise, hvordan crossmedia har udgjort og udgør et 
innovationsnetværk, der på den ene side kan skabe bro mellem hidtil adskilte 
lejre, men på den anden side er følsom over for de mange interesser, som 
derfor kobles sammen i fænomenet. 

Ved at fokusere på innovationer frem for eksempelvis gentagelser 
negligerer kapitlet at gøre opmærksom på de små innovationers vej til senere 
større innovationer. Et eksempel kunne være den dialogfunktion, som 
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Nordjyske Mediers website har i 1996. Den bliver dog overskygget af den 
dominerende crossmedia-funktion som værende en teaser til avisen. 
Translationsperspektivet på innovation har dog gjort crossmedias destabile 
karakter tydelig i en vekselvirkning mellem forskellige forandringsagenters 
dagsordener samt evne til at foretage translationer med andre aktører og 
artefakter. Man kan i lyset af kapitlets analyser ikke betragte crossmedia som et 
overgangsfænomen, idet crossmedia-netværket flytter sig og kobler sig på nye 
teknologiske innovationer. Alligevel bruges crossmedia overordnet som 
translativt ledelsesredskab til at ’vende’ organisationerne mod digitale medier, 
her websites og mobiltelefoner, uden i første omgang at nedlægge eksisterende 
distributionskanaler (Ytreberg 2007). Selvom en sådan konvergerende alliance 
synes appellerende set i lyset af aviskonkurser og udvidelser af digitalt tv 
(herunder mobil- og webaktiviteter), så er den langtfra entydigt at finde i 
materialet.  
 Analysen viste en bevægelse mod større grad af brugerinddragelse 
samt mere integrerede universer i forhold til platformenes roller, men samtidig 
forsvinder tidligere showelware-fortolkninger ikke. Den dominerende strategi i 
analysen er COPE (Create Once Play Everywhere), som både gør sig gældende 
i starten og slutningen af perioden. Denne strategi appellerer både til 
omkostningsbesparelse og produktion til mange platforme. Samtidig kan en 
sådan crossmedia-strategi gøre brug af eksisterende regulerende 
bindingsobjekter samt udnytte traditionelle mediers rådighed over trykte medier 
og broadcast-tilladelser, som eksempelvis medieorganisationer i den nye 
økonomi ikke har. Crossmedia som forretningsmodel vil således blive 
analyseret og diskuteret i næste kapitel. Omvendt kolliderer COPE i flere 
tilfælde grundlæggende med medieproducenternes kreative og innovative 
selvforståelse samt crossmedia-kvalitetsfortolkning, som vi skal se nærmere på i 
kapitel 6.  
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5 Mod crossmedia-forretningsmodeller 

Selvom undersøgelsesdesignet primært tilgodeser et fokus på crossmedia-
facilitering og konceptudvikling, så pegede forrige kapitel på, at disse områder 
rammes ind af den måde, hvorpå traditionelle medieorganisationer fortolker 
crossmedia som forretningsmodel. Forretningsmodel skal her inspireret af 
Hawkins (2003) forstås som den måde, hvorpå en organisation forsøger at 
skabe værdi ved at koble nye og traditionelle platforme i forretningsstrategier. 
Det er umuligt uden adgang til detaljerede budgetter og regnskaber at kortlægge 
sådanne forretningsmodeller i detaljer. Det er imidlertid interessant for 
afhandlingens forskningsinteresse som en del af crossmedia-logikkerne at 
syntetisere nogle af de brydninger eller destabiliseringer, der sker i bevægelsen 
fra monomediale til crossmedia-forretningsmodeller. Med udgangspunkt i 
forrige gennemgang samt interviews med strategiske udviklingsmedarbejdere vil 
kapitlet diskutere, hvilke problemstillinger bevægelsen fra monomediale til 
crossmedia-forretningsmodeller indebærer.  

5.1 Kommerciel og public service forretningsmodel 
Forrige kapitel konkluderede, at både DR og Nordjyske Medier på forskellig vis 
er præget af medieforbrugets spredning på flere platforme. For Nordjyske 
Medier handler det primært om annoncegrundlaget, som skal opretholdes og 
eventuelt udvides. Crossmedia som forretningsmodel giver mulighed for en 
spredning på målgrupper, dobbelt- og tripeldækninger. Førstnævnte syntes dog 
at være den mest udbredte model: ”jo færre dobbeltbrugere jo bedre, vi laver jo 
alle de her medier for at få fat i så mange forskellige som muligt” (Interview 
NM Ledelse4 2006:16). Produkternes indhold bliver forsøgt dirigeret derefter:  
 
”lige nu tænker vi over, om vi skal sænke målgruppealderen på 10 min for at komme længere 
ned i den unge alder med den, for i virkeligheden er der alt for mange gamle, der tager den, og 
det er vi ikke interesseret i, dem har vi jo i Nordjyske Stiftstidende…det er sådan vi tænker, 
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når vi kigger på vores medier…kunne vi få 24 (24Nordjyske, red) længere ned, så vil det 
også være rigtig godt” (Interview NM Ledelse4 2006:16). 
 
Egentlige tripeldækninger er ifølge 2008-statistikker begrænsede (se appendiks 
11.10). Sekundært spiller abonnementerne en rolle for indtægtsgrundlaget. I 
2009 skønnes de at udgøre en tredjedel af de samlede indtægter (interview NM 
Ledelse3 2009). For DR er medieforbrugets spredning væsentligt at følge som 
legitimering af licensen, hvor en bred kontakt historisk bliver stadig mere 
afgørende (Sepstrup 1994:341ff). DR argumenterer følgelig for ”den mest 
omfattende brugerkontakt i dansk medieverden” på tværs af platforme i 
årsrapporten fra 2006 (DR 2006:124).  

Derudover er mediestøtte et indtægtsgrundlag i Danmark i 
særdeleshed for DR, men i mindre grad også for Nordjyske Medier i form af 
distributionsstøtte og 0-moms.  
 
Indtægter  DR Nordjyske Medier 
Medieforbruget (Licensgrundlag) 

Anden virksomhed* 
Abonnementssalg 
(Annoncegrundlag) 

Reklameforbruget - Annonceindtægter 
Mediepolitikken Licens Distributionsstøtte og 0-

moms  
*herunder indtægter fra sms, multimedieproduktion (f.eks. dvd og merchandise) og lejeindkomst for 

faciliteter (se årsrapport 2006:69). 

 
Mediestøtten beror på et politisk ønske om, at mediebranchen ifølge Lund & 
Sepstrup (2008:10) skal: ”opretholde og styrke den demokratiske debat i 
samfundet” ud fra principper om ”armslængde”, ”tilgængelighed” og 
”alsidighed/mangfoldighed” (Lund & Sepstrup 2008:10).  

Det gør sig særligt gældende for DR, hvor licensindtægten i 2006 
udgjorde 90% af de samlede indtægter, mens de øvrige 10% var indirekte eller 
direkte afledt af licensfinansieringen. Det gælder blandt andet indtægter fra dvd, 
merchandise og sms-services. Indtægter fra sms-services udgjorde i 2006 kun 
1,1 mio., mens udgivelser og produktioner fra DR Multimedie udgjorde 59,9 
mio. Kun 28% af overskuddet fra ”anden virksomhed” kan dog overføres til 
DRs public service regnskab, hvilket i 2006 udgjorde 8,4 mio. i forhold til DRs 
underskud på 191,2 mio. Visionen om crossmedia som merindtægtskilde var 
derfor i 2006 praktisk talt ikke eksisterende. Hertil skal regnes den meget 
minimale fremgang i licensbetalingen, hvis indeksregulering fraregnes (DR 
2006:7). Alt andet lige må legitimering af armslængde, tilgængelighed, 
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alsidighed/mangfoldighed derfor spille en hovedrolle i crossmedia-
forretningsmodellen. Man kan dog diskutere Lund & Sepstrups 
formålsbeskrivelse, idet der ikke syntes at være en egentlig lovmæssig samlet 
formålsbeskrivelse. Formålsbeskrivelsen for DR er fastsat i Bekendtgørelsen i 
lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Kulturministeriet 2006c): 
 
”Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den 
danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, 
oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet52, 
alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt 
på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal 
der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre 
befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal 
endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden 
skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give 
programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund.” 
(mine fremhævninger) 
 
DR skal tilbyde public service, hvorimod Nordjyske Medier kan benytte 
mediestøtten og de medfølgende krav.  

I de senere år har public service været beskrevet under en økonomisk 
(konkurrence, teknologisk innovation, brugervalg) frem for kulturel 
(samfundsinteresse, afbøjning af magt fra globale medievirksomheder, social 
lighed) tendens (Moe 2008; Jacubowicz 2004:279).53 Selvom den økonomiske 
diskurs er herskende omkring public service, så blev den kulturelle diskurs 
officielt anvendt i den digitale alliance i DR. Legitimeringen af public service 
blev i denne sammenhæng knyttet til at skabe et fælles grundlag i den digitale 
kløft ved at tage hensyn til b-holdet, skabe grobund for offentlig debat samt 
sikre mangfoldighed og kritisk journalistik i internationaliseringen (DR 2005:9). 
Strategisk satsede DR i 2005 på at fremme udvikling og innovation inden for 1. 
on-demand, 2. nye flowformater, 3. mobil mediebrug, 4. spil og 5. 
brugerinddragelse (appendiks 12.7).  

Crossmedia som forretningsmodel opfattes som en måde at forny 
legitimeringen af DR på en række områder. For det første kan inkorporeringen 
af digitale medier skabe en mere direkte debat med brugerne og derved 
samtidig fungere som et decentralt talerør (interview DR Medarbejder1 2005), 
hvilket ligeledes identificeres i eksisterende forskning (Syvertsen 2006; Enli 

                                                      
52 Crossmedia-kvalitet tages op i kapitel 6. 
53 Afhandlingens delvist økonomiske forståelsesramme kan ses i lyset heraf. 
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2007; Moe 2008). I studiet anså medarbejderne  koncepterne, hvor den 
producerende bruger indgik, som en mulighed for at lave den ”ultimative” 
public service, hvor brugerne fik et ”direkte talerør” (DR Medarbejder2), og 
hvor public service gennem crossmedia-universet blev ”del af samfundet” og 
”danskere kan bidrage” (DR Ledelse4:3).  

For det andet opfattes crossmedia-potentialet som en forøgelse af de 
brede udbuds tilgængelighed i de forskellige mediers primetime (interview DR 
Ledelse1 2005;2006;2008 – se også kapitel 7).  

For det tredje bliver crossmedia en væsentlig måde, hvorpå DR kan 
fastholde brugere over tid i crossmedia-universer (DR Medieforskning 2004b; 
kapitel 7). Det skal ses i lyset af flere faktorer: Dels er det en måde at 
argumentere for omfanget af henvendelse til forskellige målgrupper 
(mangfoldighed), dels kan det være med til at skabe en større brand-bevidsthed 
(interview DR Ledelse3 2005).  

En fjerde crossmedia-forretningsmodel diskuteres i studiets 
interviews. Det drejer sig om muligheden for at tilbyde større alsidighed i 
konceptudbuddet og bredde i kunst og kultur i kraft af ubegrænset plads på mange 
platforme. Dog er dette ikke en reel forretningsmodel, fordi licensmidlerne ikke 
tilsvarende skaleres op (eksempelvis interview DR Ledelse6 2006). Brugen af 
licensmidler (2007-tal) på DR mobilmedier udgjorde eksempelvis kun 0,3 % og 
på DR web 5,5 % af de samlede licensmidler (Lund & Sepstrup 2008:26). Disse 
tal viser ikke den samlede brug af licensmidler på de forskellige platforme, idet 
DR opererer med programrelaterede og ikke-programrelaterede tiltag på nye 
medier. Tallene kan dog pege på, at der i meget begrænset omfang skabes 
universer med primær tilknytning til nye medier, eller at disse universer skabes 
på et meget begrænset økonomisk grundlag; som lavbudgetproduktion.  
 Nordjyske Mediers andel af mediestøtten er i modsætning til DR 
minimal. Det har ikke været muligt at få adgang til detaljerede budgetter og 
regnskaber for Nordjyske Medier. Lund & Sepstrup (2008) redegør imidlertid 
for, at selvom distributionsstøtten (hertil kommer 0-momsen) alene udgør 
under 5 % af omsætningen, udgør den fra en tredjedel til mere af hele 
overskuddet før skat på samtlige dagblade i Danmark (Lund & Sepstrup 
2008:36). Denne støtte er kun knyttet til det trykte dagblad på Nordjyske Medier. 
Ifølge Lund & Sepstrup (2008) begrundes dette dels historisk, dels i lyset af 
”hensynet til mangfoldigheden i den demokratiske debat og dagbladenes 
position som en afgørende faktor i nyhedsformidlingens fødekæde” (Lund & 
Sepstrup 2008:32).  

I EU-kommissionens statsstøttesag (EU Kommissionen 2006) 
stabiliseres den eksisterende ordning med henvisning til definition af de 
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momsfritagne udgivelser (Levering af aviser, som normalt udkommer med 
mindst et nummer månedligt – momsloven §34 1,14,2) og formålet ”at styrke 
mediepluralisme og den trykte presse samt udbredelsen af samfundsmæssig 
oplysning for dermed at bidrage til den demokratiske og kulturelle debat og til at 
fremme befolkningens generelle oplysningsniveau” (ibid:4 – egen fremhævning). 
Denne formålserklæring og udøvelsen af mediestøtte til aviserne er interessant 
at diskutere i et crossmedia-perspektiv. For det første kan man diskutere, om en 
sådan formålserklæring passer til støttens formål, idet det antages, at en 
mediepluralisme og demokratisk og kulturel debat specifikt knytter sig til den 
trykte platform (se også kapitel 8). For det andet kan man stille spørgsmål ved, 
om støttens specielle tilknytning til den trykte avis som platform har indvirkning 
på crossmedia som forretningsmodel. Den trykte platform kan være attraktiv i 
crossmedia-forretningsmodellen, fordi der knytter sig mediestøtte specifikt til 
denne platform og ikke til de øvrige. Det vil sige, at hvis crossmedia-huset 
nedlagde produktion til denne platform, fraskriver de sig enhver form for 
støtte, som mediestøtten er defineret i øjeblikket både nationalt og 
transnationalt (EU).  

Det er vanskeligt endegyldigt at bestemme mediestøttens betydning 
for forretningsmodellen hos Nordjyske Medier, fordi detaljerede regnskaber 
som nævnt ikke er tilgængelige. Det er ikke muligt at finde ud af præcist, hvor 
stor en del af omkostningerne mediestøtten dækker for Nordjyske Medier. For 
crossmedia-huse som Nordjyske Medier kan research, grundmateriale og delvist 
redigering være delt mellem platformene, som allerede kapitel 4 
eksemplificerede, og som kapitel 6 vil uddybe. Derfor er det problematisk, som 
der har været eksempler på i eksisterende forskning (eksempelvis Lund & 
Schultz 2008), at bestemme den trykte avis’ centrale rolle i den journalistiske 
fødekæde. Det indebærer samtidig (hvis denne crossmedia-model kan 
praktiseres), at omkostninger til disse stadier er mindre for hver platform, jo 
flere platforme der leveres til. Distributionsstøtten udgør maksimalt 85% af de 
faktiske distributionsomkostninger (N306/2006:5), dog med et 
maksimumbeløb (Lund & Sepstrup 2008). Nordjyske Medier modtager som 
regionalt dagblad den mellemste sats, hvorfor støtten er lavere. Det vil sige, at 
de resterende udgifter samt trykkeomkostninger og specialredigering til det 
trykte format skal dækkes af merindtægter ved reklame, abonnementer og 
løssalg. De samlede abonnementsindtægter er faldet med ca. 10 % årligt. 
Selvom priserne på abonnementerne er steget, er antallet af abonnementer 
faldet (interview NM Ledelse3 2009). Dette fald er sket trods forsøg på 
rabatordninger: ”Rabatordninger og gratisabonnementer har holdt 
oplægstallene kunstigt oppe…brugerne betalte ikke og skabte præcedens for 
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gratisaviser, aviskrige” (Haagerup 2006:19). Oplaget for Nordjyske Stifttidende i 
perioden 1997-2007 er faldet med 29 % (Harrie 2009). Dog ser det ud til at 
distributionsstøtten er uændret, idet Nordjyske Medier modtager samme 
maksimum takst (Styrelsen for Bibliotek og Medier – tilskudsmodtagere). Hvis 
man fraregner gratisavisernes annonceomsætning har annonceindtægterne for 
Nordjyske Stiftstidende været nedadgående (interview NM Ledelse3 app. 
15.1.2). Annonceomsætningen har samlet set næsten været den samme, mens 
de på internet har været opadgående (se app. 11.9).54 Den trykte avis er således 
langsomt blevet en mindre god forretning, men platformens plads i den 
overordnede crossmedia-forretningsmodel må ikke mindst tilskrives 
mediestøttten som stabilitetsskabende. Man kan tentativt hævde, at denne 
stabiliserende støtte har været med til at fremme den fastholdelse af 
avisidentitet, som fremanalyseres i kapitel 6. Støtten er tildelt ud fra en 
monomedial produktion frem for en crossmedia-produktion, og forfordeler de 
trykte platforme, der ses som værende ”bedre” eller mere støtteberettigede i 
henhold til ovennævnte formålsbeskrivelse. 
 Opsummerende spiller mediestøtten en afgørende rolle for såvel 
kommercielle som public service organisationer i Danmark i forhold til 
crossmedia-forretningsmodeller. Hvor den hos DR spiller en hovedrolle, er den 
i henhold til de tilgængelige informationer underordnet annonceomsætningen 
på tværs af platforme hos Nordjyske Medier (interview NM Ledelse3 app. 
15.1.2). Både DR og Nordjyske Mediers forretningsmodeller handler om at 
skabe og ”sælge” eller legitimere igennem brugertrafik (minoriteterne eller 
bredden). Studiet af organisationerne viser ikke overraskende, at de er udfordret 
af de nye brugs- og forretningsmønstre, som dannes med udgangspunkt i 
internettet og mobile medier. Det er for Nordjyske Mediers vedkommende i 
særligt grad gratismarkeder, der er en stor udfordring i denne henseende, hvor 
disse kun indirekte påvirker DR. Begge organisationer er dog direkte eller 
indirekte udfordret af de brugsmønstre, der går under betegnelserne: ’The long 
tail’ (Anderson 2006), gratismarkeder (Anderson 2008), viralitet og social software 
(Boyd 2008; Cha et al 2007; Rheingold 2002) samt brugerinnovation (blandt andre 
Eric von Hippel 2005). Disse udfordringer fremkommer af faciliterings-
analysen i kapitel 6, men de følgende afsnit vil diskutere udfordringerne 
specifikt i forhold til crossmedia-forretningsmodellerne for DR og Nordjyske 
Medier på baggrund af interviews med markedsstrategiske medarbejdere. 

                                                      
54 Her skal man dog have den ændrede registreringsmetode in mente, hvilket kan begrunde noget af den store 
stigning mellem 2005 og 2006. 
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5.2 ’The Long Tail’  
Anderson (2006) bruger betegnelsen ‘the long tail’ om brugsmønstre på 
markeder med en høj grad af valgfrihed samt lave distributions- og 
kapacitetsomkostninger såsom internettet. Sådanne markeder domineres af et 
brugsmønster, hvor 20% går til populære produktforbrug, mens 80% går til 
specialiserede og unikke nicheprodukter. De 80% udgør ’the long tail’. Det vil 
sige, at interessen for sådanne produkter aldrig rammer nul, uanset hvor lang tid 
markedskurven strækker sig over. Der vil altid være et minimum af interesse 
eller salg. Det er en meget anderledes forretningsmodel end den traditionelle 
for Nordjyske Medier og DR. 

Den trykte avis’ nyhedsgrundlag beror på almen interesse, idet de 
høje kapacitets- og distributionsomkostninger kræver et stort publikum. Med 
’the long tail’ bliver unikt nicheindhold (i bred forstand) interessant over tid. 
Public service radio- og tv’s eksistensgrundlag i både den brede appel og den 
kulturelle mangfoldighed har ofte forårsaget, at nichepublikum har været forvist 
fra primetime (Nissen 2007). Med ’the long tail’ er dette ikke nødvendigt, idet 
kapaciteten ikke længere er et problem. Tilgængeligheden af produkter over tid 
er væsentlig for den samlede mængde af trafik, hvilket kolliderer med ideen om, 
at man maksimalt genudsender produktioner et par gange.  

Man kan diskutere i hvor høj grad de nuværende 
indholdsproduktioner er egnede til sådanne markeder, da de for en stor dels 
vedkommende har den brede appel. Anderson (2006) gør opmærksom på, at 
’the long tail’ kan indvirke på forbruget af populære produkter, fordi 
nicheleverandører i kraft af deres specialisering kan levere et bedre produkt, 
hvis tilgængeligheden samtidig er simpel. Man kan tolke brugeres efterspørgsler 
af tematiske crossmedia-universer efter den egentlige event-periodes ophør på 
Nordjyske Medier som et eksempel på et sådant mønster (interview NM 
Ledelse4 2006). Ligeledes bliver DRs seertal på nogle programmer markant 
øget over tid på websitet: ”vores on-demand arkiver over tid bidrager med 
måske 50% af lyttere, seere og brugere i forhold til det der blev udsendt, når vi 
valgte at sende det i vores kanal” (interview DR Ledelse1 2006). ’The long tail’-
effekter (øgede seertal over tid) indgik dog ikke som en del af DRs status over 
public service i 2006 (DR 2006)55, og det var stadig kun et udvalg af tv- og 
radioindslag, der fik lov at være fast tilgængelige hos DR og Nordjyske Medier.56 
Der synes at herske en oprydningsmetafor i brugen af internettet i denne 

                                                      
55 DR redegør dog for forøget ”førstegangstimer” fordelt på tv over alle platforme, mens det er ikke muligt at 
se, hvorvidt disse førstegangstimer sker i ’the long tail’ over tid (Årsrapport 2006:99). Det er ligeledes 
metodisk vanskeligt at se, hvordan førstegangstimerne er registreret, hvorfor tallene er vanskelige at anvende. 
56 Eksempelvis var det som forsker nærmest umuligt at få adgang til gamle udsendelser, fordi de var taget væk 
fra interfacet. 
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sammenhæng, der kolliderer med ’the long tail’, men kan begrundes i 
traditionelle forretningsmodeller.57 Samtidig udgør rettighedsproblematikken i 
særlig grad for DR en afgørende rolle, idet en stor del af deres koncepter ikke er 
egenproduceret materiale eller beror på formatlicenser (Jensen 2007). Ligeledes 
var der ikke i 2006 dannet præcedens for at forhandle crossmedia-kontrakter 
hjem (interview DR Ledelse6 2006).  

For at være virksom betinger ’the long tail’-effekten en synlighed og 
tilgængelighed af nicheindhold på crossmedia-interfacet. Hos Nordjyske Medier 
og DR er det i særlig grad på websitet. Det har imidlertid været underprioriteret 
hos medieorganisationerne, men eksempelvis metadata er essentielt for at finde 
og vælge indholdselementerne:  

 
”et af de store problemer er indeksering…, altså metadata, at knytte nogle meningsfulde… 
Når der kommer 10 mio. videoer ind om dagen, så kan man spørge sig selv, kan man 
nogensinde finde noget blandt de der ting. Hvis det er specifikt spækhuggere og delfiner, det er 
nemt og entydigt så kan man godt finde det, men så snart det ikke er, så er det ikke givet at 
man kan finde det selvom, de er der” (interview DR Ledelse7 2006) 
 
Cha et al (2007) peger eksempelvis på en manglende ’long tail’-effekt på 
YouTube, fordi filtrering favoriserer populære videoer frem for upopulære ud 
fra ’rich-get-richer’-princippet. Opsummerende bliver metadata en vigtig del af 
produktet som en form for paratekst (Genette 1997a; 1997b) i bevægelsen mod 
digitale crossmedia-forretningsmodeller. Ligeledes gør opsplitning af produktet 
i mindre dele det nemmere at genfinde, fordi metadata kan blive mere 
detaljerede.   

5.3 Gratismarkeder 
Særligt for Nordjyske Medier er gratismarkeder en udfordring. Anderson (2008) 
inddeler gratismarkeder i følgende taksonomi:  
 
Gratismodel Beskrivelse 
Freemium gratis basisudgave (99%), betaling for 

udvidet udgave (1%) 
Reklame gratis indhold, services, software 

m.m. (tredjepartsindtægt) 
Krydsstøtte gratis produkt der tvinger til at betale 

for andet produkt 

                                                      
57 Derudover kræver ’the long tail’ som forretningsmodel en prioritering af interfaceudviklingsresurser i denne 
retning, så tilgængeligheden gøres simpel.  
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Nul marginalomkostninger  gratis for alle fordi 
distributionsomkostninger er tæt på 
ingenting, indtjening på andre 
produkter i ejerskab. 

Arbejdsudveksling websites og services er gratis, fordi 
brugere skaber værdien gennem brug, 
eksempelvis: brugsmønstre sælges på 
andre produkter (YouTube). 

Gaveøkonomi Alt til alle – open source (Wiki) 
 
Nordjyske Medier har på linje med mange andre aviser i en lang årrække 
anvendt et miks af ’freemium’ og reklame som crossmedia-forretningsmodel 
for deres nyheder. Alle nyheder var gratis tilgængelige i radio og gratisaviser, 
mens hovedparten af nyheder var tilgængelige på deres website i 2006. Det 
krævede dog abonnement at læse morgenavisen i trykt og samlet elektronisk 
form samt at se 24Nordjyske via sattelit, kabel eller live-streamet på websitet. 
Disse nyhedsområder udgjorde det man kalder ’walled gardens’ (Storsul & 
Sundet 2007). Samtidig udgjorde reklame en forretningsmodel på websitet (i 
form af primært bannerannoncer), avisen, radio og tv. Samarbejdsaftaler var 
væsentlige for at skalere den studerede event Fedtfejden i 2006, men egentlig 
økonomisk samarbejde var ikke på tale, fordi det kolliderede med det 
journalistiske ideal om uafhængighed (interview NM Ledelse4 2006). Anderson 
(2008) redegør for, at ’freemium’-modellen er velegnet, når betalingsdelen giver 
en særlig ekstraværdi eller åbner for udvidede funktioner. Man kan diskutere, 
om det var og er tilfældet for Nordjyske Mediers betalingsnyheder. Modellen 
har historisk set været dominerende, fordi Nordjyske Medier ikke ønskede at 
miste morgenavisens abonnenter, som så ville kunne få samme nyheder gratis, 
bare på websitet (interview NM Ledelse3 2009). Kapitel 6 viser, hvorledes 
denne forretningsmodel slår sig igennem i crossmedia-rutinerne i 2005.  

Som forrige kapitel bemærkede, sætter gratisaviskrigen sideløbende 
med internetudviklingen på mange måder skub i gratismarkeder som 
forretningsmodel for Nordjyske Medier. Frygten for kannibalisering af 
annoncegrundlaget og derved en fastholdelse af traditionelle 
forretningsmodeller får en selvforstærkende virkning. Hvis man ser på 
annonceomsætningen i 2005-2007, er den samlet set stigende; sandsynligvis 
grundet højkonjunkturforhold. Samtidig stiger annoncegrundlaget for dagblade, 
men stigningen på godt 3 mio. på landsplan dækker også over gratisaviserne som 
annoncegrundlag. I denne periode opstarter Nordjyske Medier alene to 
gratisaviser, mens landsdækkende aviser som blandt andre 24timer, 
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MetroXpress, Urban og Nyhedsavisen også er med til at dele stigningen. 
Samtidig er dagbladenes andel af den samlede (stigende) annonceomsætning 
trods indregningen af gratisaviser uændret for sidenhen at være nedadgående 
(Hansen 2007). I modsætning hertil er internetannonceringen stigende både 
som andel af den samlede omsætning og udviklingsmæssigt (se app. 11.9). 
Selvom registreringsmetoden ændres i 2006, viser internetannonceringen en 
stigende tendens fra 2001-2007, hvor stigningen fra 2006-2007 udgør knap 
40%. Denne opgørelse dækker vel at mærke kun danske websites. Nordjyske 
Medier får ikke de tabte annoncekroner ind igen på internetaktiviteter, idet 
store andele formodentlig går til internationale spillere især Google, men også 
senere Facebook (interview NM Ledelse3 2009). Systematisk måling heraf har 
ikke været mulig at fremskaffe, men skønsmæssige branchemålinger bekræfter 
denne tendens. Annonceomsætningen i Danmark skønnes at være 1,1 mia. på 
søgeord (hvoraf Googles andel udgør over 90%), mens eksempelvis TV2s 
annonceomsætning udgør 1,6 mia. Søgeordsannoncering er mål- og skalerbare, 
hvorfor lavkunjunktur forventes at øge Googles omsætning og markedsandel 
på kort sigt (Børsen 2009). 

At bruge reklame som primær crossmedia-forretningsmodel er derfor 
som følge af de skitserede annoncetendenser usikkert. Det vil alt andet lige 
betyde, at Nordjyske Medier enten skal forsøge sig med andre (crossmedia)-
annoncemodeller, hvor eksempelvis Google endnu står svagt, eller tænke i 
alternative (crossmedia)gratis-forretningsmodeller. Hvad angår nye 
annoncemodeller arbejdede Nordjyske Medier i 2006 med ideen om barcodes, 
hvor en ’stregkode’ i avisen skannes med mobilkameraet og forbinder til en 
website med trailer for film eller lignende dynamisk indhold (Medarbejdermøde 
24. januar 2006). Modellen blev dog ikke implementeret, fordi man skønnede, 
at målgruppen ikke var interesseret i en sådan brug af mobilen (samtale NM 
Ledelse3 2008). Tripeldækning syntes dog at få fornyet interesse som en måde 
at ”flytte folk rundt mellem medierne” (Medarbejdermøde 24. januar 2006) og 
derved skabe mulighed for at ramme specifikke målgrupper flere gange på 
forskellige platforme.  

I forhold til de øvrige gratistyper som Anderson beskriver, syntes 
Nordjyske Medier ikke at have benyttet krydsstøtte som systematisk 
forretningsmodel. Grundet Nordjyskes vertikale medejerskab kunne et scenarie 
være at tilbyde fodboldkampe gratis, hvis man havde et Nordjyske Medier 
medlemskab58, eller at man kan se 24Nordjyske gratis, men for at man kan se 
kanalen skal man købe en player, der er udviklet af deres software-

                                                      
58 Nordjyske Medier har eksperimenteret med denne model som et plus-abonnement i forbindelse med 
avisen. 
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produktionsselskab. Hvis det vertikale medejerskab havde omfattet e-
supermarked, kunne et andet scenarie være, at man fik udbringning gratis ved 
køb, hvis man samtidig købte Nordjyske Medier medlemskab, idet 
distributionen allerede ville være finansieret. Sådanne forretningsmodeller i 
forhold til vertikale medejerskabsforhold problematiserer dog den tidligere 
beskrevne insisteren på en streng adskillelse af redaktionelt stof og 
indtjeningskilde (annonce, medejerskab og samarbejdspartnere). Samtidig kan 
den forårsage annonceflugt ved sammenfald af interesser (interview NM 
Ledelse3 2009). Dette var eksempelvis tilfældet ved opkøb af et 
telemarketingbureau, hvor TDC forsvandt som kunde, idet de var konkurrenter 
til Nordjyske Mediers ’folk og fæ’ (svarende til de gule sider). 

Man kan diskutere omfanget af nul-marginalomkostning som 
crossmedia-forretningsmodel hos Nordjyske Medier. Nul-
marginalomkostningerne er et vigtigt element i innovation og viralitet som 
forretningsmodel (se 5.6). Crossmedia-konstellationen indbefatter den trykte 
avis, hvortil der jævnfør forrige afsnit knytter sig større marginalomkostninger 
end ved produktion til digitale platforme. Derved er nul-
marginalomkostningerne ikke gældende for hele crossmedia-universet, men de 
små marginalomkostninger (dog også udgifter til distribution) har været brugt 
til at realisere et stort oplag af gratisaviser og meget billige abonnementer på 
dagbladet. Der knytter sig dog ikke på daværende og nuværende tidspunkt andre 
betydelige indtægtskilder end nyhedsuniverset i sig selv til nyhedsværdikæden 
(jævnfør ovenfor). Hvor musikbranchen kan give musik væk til gengæld for 
øgede koncertindtægter og merchandise, er repetitions-, oplevelses- og 
identitetsværdien for nyheder muligvis endnu anderledes. Royalties som 
crossmedia-forretningsmodel vil blive taget op i næste afsnit.  

Arbejdsudveksling blev kun i meget lille udstrækning brugt på 
Nordjyske Medier i 2006, primært på DitCentrum, hvilket vil blive diskuteret 
som brugerinnovation i 5.4. I kraft af at Nordjyske Mediers crossmedia-univers 
ikke er rent digitalt, er det vanskeligt at udnytte detaljerede trafikmønster-
registrering via ’bots’ og datamining, som blandt andet Google og andre 
internetvirksomheder benytter sig af, når de tilbyder services som 
arbejdsudveksling. Man kan ligeledes formode, at dansk registerlov forhindrer 
en betydelig indtægt på krydsning af sådanne persondetaljerede data, men det er 
et område, der i takt med større grad af digitale brugsplatforme vil være 
interessant at afdække nationalt såvel som internationalt i kommende forskning. 

Gaveøkonomien som ikke-kommerciel industri har været anset som 
en stor trussel for avisbranchen (ligesom alle andre kommercielle foretagender) 
særligt i form af forskellige mere eller mindre specialiserede nyhedsblogs (Bruns 
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2005, 2006), hvor nyheder og information publiceres uden kommercielle 
interesser. Det skal ses i tæt sammenhæng med muligheden for at samle 
sådanne informationskilder i egne skræddersyede passagesteder via forskellige 
former for feeds. Dette aspekt vil behandles i de følgende afsnit. 

Udviklingen inden for de forskellige former for gratismarkeder 
opfattes som en alvorlig trussel mod Nordjyske Mediers eksistensgrundlag. Det 
kan delvist bero på, at udviklingen inden for gaveøkonomiens specialiserede 
blogs giver en direkte konkurrent, hvis man ønsker at udnytte ’the long tail’s’ 
fordele i nichemarkeder. Samtidig vil analyserne i kapitel 6 pege på, at man 
grundet historiske forhold er tilbageholdende med at imødegå nye crossmedia-
forretningsmodeller, fordi man ønsker at stabilisere bestemte opfattelser af 
journalistik. Omvendt kan man hævde, at netop gratismarkederne giver public 
service gyldne dage, idet de ikke er afhængige af en direkte økonomisk model, 
men kan benytte sig af andre medieorganisationers udsultning af 
produktionsbudgetter til at blive førende på ’kvalitetsindhold’ (Syvertsen 2008). 
Det giver dog samtidig et øget pres på regler for tildeling af mediestøtte fra ikke 
kun traditionelle ’konkurrenter’ som dagbladene, men også nye spillere som 
rene internetproducenter (eksempelvis altinget.dk – se Lund & Sepstrup 2008). 

5.4 Viralitet og social software  
Som præmis for gratismarkeder ligger viralitet som en afgørende brydning og 
problemstilling i crossmedia i forhold til traditionelle forretningsmodeller hos 
både DR og Nordjyske Medier (samtale NM Ledelse67 2005, interview NM 
Ledelse3 2009, interview DR Ledelse6 2006, interview DR Ledelse1 2008). Det 
handler i særlig grad om det forhold, at brugere ikke længere kun opsøger 
indhold i traditionel forstand, men i højere grad forbinder sig i netværk i ’social 
software’ som LinkedIn, Facebook, Myspace og Twitter (Boyd 2008, Linaa 
Jensen 2009, Lüders 2007). Her fungerer traditionelt indhold som tv-indslag, 
artikler og radioprogrammer på lige fod med peer-to-peer kommunikation som 
stabilisering af netværket eller medlemmernes forbundenhed. I sådanne netværk 
bliver det primære indhold i skrivende stund i høj grad relationen eller links mellem 
netværksenheder. Det traditionelle indhold opleves at falde i kommerciel værdi 
(interview NM Ledelse3 2009). Det samme kan siges at gøre sig gældende på 
søgemaskinerne, hvor det er forbindelsen til indholdet, der er essentielt. Det er 
problematisk for traditionelle medieorganisationer af flere årsager.  

For kommercielle medieorganisationer som Nordjyske Medier 
devaluerer tendensen den kommercielle værdi af nyheder som indhold i et 
traditionelt forretningsperspektiv. Det vil med andre ord sige, at royalties i 
forbindelse med samarbejdsaftaler bliver et meget umuligt forretningsgrundlag: 
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”De tager det jo bare” (interview NM Ledelse3 2009). Som følge af social 
softwares effektive lock-in strategier (Shapiro & Varian 1999) er det vanskeligt 
at føre trafik over på Nordjyske Medier og DRs egne websites. For Nordjyske 
Medier betyder det tabt annoncegrundlag (interview NM Ledelse3 2009). De 
forsøgte efter observationsstudiets ophør at lave rss-feeds og andre 
delefunktioner, som linker tilbage til Nordjyske Mediers website. For DR 
betyder det, at grundlaget for public service forpligtelsen falder på eget website, 
og at man også skal tænke i mere åbne forretningsmodeller for at opretholde 
brugergrundlaget (interview DR Ledelse1 2008). Det bliver derved relevant at 
tale om større eller mindre grad af cirkulation (Hesmondhalgh 2007) af public 
service eller ”public service placement” (interview DR Ledelse6 2006) uden for 
egne, kontrollerede distributionskanaler (i skrivende stund websitet, radio, tv, mobil 
og pods). DR åbnede således efter studiets ophør forskellige grupper på 
facebook, som kunne tjene som branding af DR uden at vise tilbage til deres 
website.  

På andre social software sites såsom YouTube spiller indholdet (i 
traditionel forstand) en langt større rolle. Videoerne er omdrejningspunktet for 
netværket, der så bliver vurderet, kommenteret og tilføjet som favoritter hos 
brugerne eller sendt til andre netværks såsom Facebook og Twitter.  
 

 

 

Illustration 6. 24 Nordjyske udsendelse på Youtube. Kilde: Youtube. 
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Videoerne er uploadet af brugere, som både kan være privatpersoner og 
firmaer, der ønsker at promovere sig selv. Således findes der tv-indslag fra 
24Nordjyske (se ovenfor), som brugere har uploadet uden ophavsretten. Det 
samme gælder for DR, men her anvender DR også selv YouTube som 
distributionskanal for hele koncepter. Redaktionen for studiets case SPAM 
lægger eksempelvis produktioner ud (se nedenfor). 

Illustration 7. Spam uploadet til Youtube af DR Kilde: YouTube. 

 
Det sker dog i form af kortere indslag og med henvisning til sendetiden for det 
fulde program på tv som en form for appetizer eller markedsføring. For public 
service organisationen DR er det umiddelbart uproblematisk at anvende 
eksterne kanaler til at skabe trafik på indholdet, mens Nordjyske Medier som 
kommerciel kanal er afhængig af at få trafik ind på websitet i en traditionel 
annoncebaseret forretningsmodel (interview NM Ledelse3 2009). Det skal ses i 
lyset af, at crossmedia-forretningsmodellen stadig bygger på annoncering i 
samlede pakker, hvor annonceringen er frigjort fra indholdselementerne vel at 
mærke. Det vil sige, at annonceringen ikke cirkulerer sammen med produkterne.  

Selvom flere større medieselskaber såsom Mediaset/Berlusconi og 
Viacom i skrivende stund har lagt sag an mod Google for ulovlig brug af 
indslag uden ophavsret (Computerworld 2008, Comon 2008), så modtager 
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kommercielle spillere som Nordjyske Medier ikke indtægter fra Google for 
visning af indhold.  Det bliver her relevant at anvende Stars ’cui bono?’-tilgang. 
Centrale ”relationsspecialister” såsom Google er interesseret i fri brug af 
traditionelt rettighedsreguleret indhold. Ved at være ledende forandringsagent i 
alliancen for nettets virale, decentrale og ukontrollerede karakteristika (Benkler 
2006; Jarvis 2009) forsøger Google at påvirke en frigørelse af indhold 
(eksempelvis Commission of the European Community (2008) om kreativt 
online-indhold på det indre marked). En frigørelse af indhold vil hjælpe 
Googles stærke økonomiske position i form af trafikejerskab. I det perspektiv 
fordrer frigørelse af indholdscirkulation paradoksalt nok centralisering af trafik-
”ejerskabsforhold”, ligesom tilfældet har været med tidligere 
distributionskanaler.  

For public service organisationer som DR er denne frigørende 
tendens umiddelbart fordelagtig, fordi DR indtægtsgrundlag ikke er betinget af 
ejerskab over trafik. Jævnfør gældende lovgivning (lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed) skal DR formidle public service ”via fjernsyn, radio og 
internet eller lignende” og sørge for at ” anvende åbne standarder med henblik 
på generel tilgængelighed for alle brugere til DRs on-line-virksomhed.” 
(Kulturministeriet 2006a). DR skal ifølge public service kontrakten (2007-2010) 
” have de nødvendige ressourcer til rådighed samt ret og pligt til at tilbyde 
public service-indhold på alle relevante platforme til hele befolkningen.”  

Moe (2008) redegør for, at der i forskellige andre landes public 
service forpligtigelser ligger en begrænsning i online-distribution i forhold til, at 
indholdet blandt andet skal være knyttet til radio- eller tvprogrammer. Samme 
prioritering fremkommer af kapitel 6’s analyser, men kontrakten for 2003-2006 
indeholdt ligeledes en prioritering af DRs rolle som innovationslokomotiv i 
forhold til digitale platforme: ”DR skal medvirke til at folkeliggøre den ny 
informationstekonologi ved at skabe nye programmer og informationstjenester, 
som kan gøre seere og lyttere bekendt med teknologien og inspirere dem til at 
bruge den.” Syvertsen (2008) påpeger, at selvom ”krisediskursen” er 
fremherskende i public service forskning, så er det langt fra tilfældet. Ifølge 
Syvertsen (2008:221ff) har public service klare fordele i form af sikrere 
finansiering, reklamefri, bred programportefølje, god teknisk kvalitet, universel 
dækning, sikre ejerforhold, gode politiske kontakter, kreative medarbejdere, 
omfattende programarkiv samt velkvalificeret in-house programproduktion. 
Fordelene koblet med offensiv handlekraft i form af politisk lobbyvirksomhed, 
digitalt strategiarbejde, styrkelse af publikumsrelationer og innovationer på nye 
platforme gør, at public service ifølge Syvertsen har gyldne dage (2008:223). 
Her spiller den konstante markedsandel på tv for DR på godt 30 (Harrie 2009) 
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en markant rolle, idet den er et vægtigt argument for public service’s afgørende 
rolle i den danske mediedækning. Dette er tilfældet, når medielandskabet og 
konkurrenter på traditionel vis isoleres til radio og tv som hos Syvertsen. På 
netaktiviteterne har DR ligeledes en fremtrædende rolle i forhold til danske 
websites (FDIM/DR 2006), men ser man på DRs dækning af danskere i et 
internationalt marked er positionen i skrivende stund svagere (appendiks 11.11). 
Målt i forhold til antal sidevisninger fremtræder dr.dk i 2008 først på en 11. 
plads (83.262.000) sammenlignet med Facebook på en tredje plads 
(282.035.000) og Google.com som nummer et (392.412.000). I forhold til 
fastholdelse som crossmedia-strategi er tidsforbruget per bruger ligeledes 
relevant, men her er dr.dk ikke på top 50-listen.59 Sammenligner man 
udbyderne i forhold til et samlet tidsforbrug, peger udviklingen ligeledes på 
dr.dk’s vigende centrale position i danskernes mediebrug. På baggrund af tal fra 
FDIM kan man lave følgende sammenstilling: 
 
 Google.com Youtube Facebook DR 
2008 10.299.719 

(1) 
 

1.753.927 
(5) 

2.408.062 
(2) 

1.286.613 
(10) 

2009 16.314.046 
(2) 
 

3.632.581 
(3) 

19.639.567 
(1) 

1.422.075 
(10) 

Kilde: FDIM 2009. 
 
Mens det samlede tidsforbrug på internettet steg markant fra 2008 til 2009, 
forblev forbruget på DR stort set uændret. Derimod steg andelen af tidsforbrug 
på udenlandske sites fra 35% til 52%. Ved at anvende Facebook og YouTube 
som platform får DR del i tilvæksten af trafik og tidsforbrug, men denne 
tilvækst fremkommer ikke i årsrapporterne. Samtidig bidrager dansk finansieret 
public service indhold til at opretholde det kommercielle forretningsgrundlag 
for store internationale spillere som YouTube. Moe (2008) beskriver blandt 
andet, hvorledes man grundet YouTubes ’walled garden’ og lock-in strategi må 
gå på kompromis med, hvilket indhold, der linkes til.  
 I forhold til crossmedia som forretningsmodel er denne viralitet 
afgørende, idet den ikke længere gør det muligt at beskytte og kontrollere 
indhold og de sammenhænge, det indgår i. Hvis en sådan beskyttelse og kontrol 
udøves, fraskriver medieorganisationerne sig selv som knudepunkter eller passagesteder i 
netværket. Det betyder, at en beskyttelse og kontrol i de øvrige traditionelle 
                                                      
59 Det har ikke været muligt at få tal, der ser på fastholdelse på tværs af platforme i crossmedia-universer. 
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crossmedia-led såsom den trykte avis kan være tilsvarende problematisk ud fra 
en kannibaliseringstanke.  

Denne yder-position for medieorganisationerne i netværket kan 
forstærkes i det mobile netværk, hvor fænomener som smartmobs (Rheingold 
2002) eksemplificerer, hvorledes mobiltelefoner anvendes i bottom-up 
initiativer, som opstår og udøves uden indblanding af medieorganisationer. 
Informationer spredes viralt og med det samme uafhængigt af rum. 
Eksempelvis nævnes demonstrationer i Filippinerne, som blev igangsat og 
kontrolleret via sms. Endvidere kan man pege på samme mønstre under sagen 
med Muhammedtegningerne. Ligeledes udgør flashmobs eksempler på 
selvorganiseret underholdning (Nicholson 2005). Sådanne initiativer sætter 
naturligvis fornyet skub i diskussionen om traditionelle medieorganisationers 
nødvendighed i ”det nye” medielandskab som ”gatewatchers” (Bruns 2005). 
Funktionen udfordres yderligere af blandt andet automatiserede scanninger og 
filtrering via personlige netværk.  

5.4 Brugerinnovation  
Brugerinnovation, ’crowdsourcing’, brugergenereret indhold eller brugerskabt 
indhold spillede hos både DR og Nordjyske Medier en central 
markedsstrategisk rolle i 2006. Fænomenet indebærer overordnet (von Hippel 
2005; Benkler 2006), at brugere skaber indhold eller produktudvikling på linje 
med organiserede medieproducenter (jævnfør gaveøkonomi). Selvom 
gaveøkonomi ikke var en enkeltstående crossmedia-forretningsmodel for 
hverken Nordjyske Medier eller DR (hvis indtægtsgrundlag er licens), så indgik 
brugerinnovation som et eksperimenterende element i forretningsmodellen. 
Nordjyske forsøgte sig med som tidligere beskrevet at understøtte og anvende 
brugergenererede nyheder på Ditcentrum.dk samt Centrummorgen og –aften. 
For at sætte gang i brugerproduktionen af nyhederne blev udvalgte nyheder fra 
egenproduktionen lagt på sitet. Communitiet blev administreret af 
brugerjournalister for hvert lokalområde, som administrerede aktivitet, sendte 
nyheder videre til avisen, ryddede op i indlæg og igangsatte diskussioner. 
Udover ”normale brugere” havde Nordjyske Medier udnævnt 
borgerjournalister, som var en slags ”superbrugere”, der forpligtede sig på 
aktivitet for et bestemt lokalområde. Dette ligger i tråd med Nordjyske Medier 
og avisernes mangeårige brug af lokalreportere også kaldet ”stringere” 
(interview NM Ledelse3 2009) i dækning af yderområder. Brugernyhederne blev 
en integreret del af Ditcentrum-universet ud fra en ide om brugerne som en 
gratis, kontekstsensitiv indholdsleverandør (se også kapitel 6). Nordjyske Medier 
forsøgte således at indlemme det brugsmønster, der gjorde sig gældende i de 
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blogs, som muligvis kunne udgøre en trussel for deres brugstrafik (jævnfør 5.2), 
og i stedet integrere brugsmønsteret i egne rammer ud fra annonce-
forretningsmodellen. Som crossmedia-forretningsmodel gav det brugerskabte 
indhold i Centrum-universet mulighed for at tilbyde noget som de andre 
gratisaviser ikke havde, et unikt crossmedia-produkt i den henseende (interview 
NM Ledelse3 2009). Forbindelsen til gratisavisen blev senere koblet fra, mens 
Ditcentrum i marts 2009 er det site, der vokser hurtigst hos Nordjyske Medier 
(interview NM Ledelse3 2009). Hos DR forsøgte DRUng i studiets cases 
Blokken og Spam (se appendiks 11.6 og 11.7) at få brugeren til at skabe indhold 
i form af egenproducerede videoer (Blokken) og fildeling (Spam). Redaktionen 
ønskede at udnytte kameraet i brugernes mobiltelefoner, idet de kunne filme i 
personlige situationer, som redaktionen ikke ville have adgang til. 
Forretningsmodellen handlede her om legitimering af licensgrundlaget ved at 
lade ”public” komme til orde på ”egne præmisser” (interview DR Medarbejder1 
2005, interview DR Medarbejder2 2006). Begge initiativer med 
brugerinnovation vil blive diskuteret i et proces- og konceptperspektiv i kapitel 
6 og 7.  

Selvom brugerindholdet som forretningsmodel havde til formål at 
skabe trafik igennem unikke brugsmønstre (i forhold til gratisaviserne) hos 
Nordjyske Medier og primært til formål at skabe ”taletid” hos DR, er der visse 
fællestræk i måden at tænke brugerinnovation på. Inspireret af von Hippel 
(2005) og Benklers (2006) teori om brugerinnovation og brugerbidrag kan man 
skelne mellem forskellige typer af brugerinnovation eller ’crowdsourcing’ i 
studierne af Nordjyske Medier og DRs crossmedia-forretningsmodeller: 
 

1. Dele og linking (reaktiv) 
2. Vælge, bidrage og modellere (produktiv) 
3. Skabe indholdselementer (produktiv) 
4. Skabe koncepter og rammer (proaktiv) 

 
For det første fremkommer den type brugerinnovation, som kendetegner 
hovedparten af social software, hvor indholdselementer som større eller mindre 
enheder cirkulerer (jævnfør ovenfor) uændret. Værdiforøgelsen sker i form af, 
at brugerne deler og linker til materialet i forskellige ukontrollerbare eksterne 
sammenhænge. Denne model var strategisk omdrejningspunkt i 2006, men er 
først blevet eksekveret efterfølgende. For det andet forekommer 
brugerinnovation som et valg mellem, en modellering af eller bidrag ud fra det 
eksisterende materiale fra medieorganisationerne med det formål at forbedre 
produktet. Modellen blev anvendt i casestudierne af Nordjyske Medier i form af 
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brugernes kommentarer til Nordjyske Medier-nyheder på Ditcentrum og af DR 
i communities særligt i Spam, hvor brugere kom med uddybende forklaringer 
og råd til det, der havde været vist i tv-programmet. Ligeledes kunne brugerne 
vælge mellem de forskellige videoer, der skulle på hitlisten (se også kapitel 7). 
Denne model fremkommer med mulige forbedringer ud fra et 
brugerkontekstsensitivt perspektiv, der har potentiale til at forøge relevansen af og 
ejerskabsfølelsen over produktet og derved fastholde brugstrafikken (interview 
DR Medarbejder2 2006). For det tredje fremkommer 
brugerinnovationsmodellen, hvor brugerne selv skaber indholdselementer som 
artikler, videoer og fora samt agerer værter. Det forekom eksempelvis hos DR i 
form af brugervideoer i Blokken. Hos Nordjyske Medier er denne 
brugerinnovationsmodel ikke fremtrædende i de konkrete cases, men 
fremkommer eksempelvis på Ditcentrum i andre nyhedstemaer såsom livsstil 
(se kapitel 6 og 7). Generelt var det at skabe ikke overvældende hos brugerne i 
casestudierne i 2006 (se kapitel 6). Den fremherskende forretningsmodel i 
crossmedia-henseende i forhold til denne forretningsmodel var, at brugerne 
kunne tilbyde noget, som medieorganisationen ikke kunne såsom adgang til 
andre informationer/fora samt ikke-professionelle og brugerkontekstsensitive 
perspektiver (eksempelvis samtale NM Ledelse3 2008, interview DR 
Medarbejder4 2006). For det fjerde tematiseres den brugerinnovationsmodel, 
hvor brugeren skaber konceptet og rammerne (herunder softwaren) for 
kommunikationen. Denne model var særligt fremtrædende i evalueringen af 
Blokken og Fedtfejden. Modellen baserer sig på open source (Benkler 2006; Von 
Hippel 2005; Kittur et al 2007) som kulturelt fænomen, hvor brugere skaber 
nye produkter eller produktfunktionalitet. Fedtfejden var et eksempel på, at 
brugerne (dog ikke på opfordring fra Nordjyske Medier) selv efterspurgte 
funktionalitet og derved videreudviklede konceptet. I evalueringen af Blokkens 
manglende brugerbidrag hos DR var et af forklaringsscenarierne, at redaktionen 
ikke kunne lade være med at ’frame’ deres bidrag i traditionel forstand 
(Interview DR Medarbejder2 2006). Man kan tolke denne evaluering ud fra den 
implicitte antagelse, at brugerbidrag muligvis bedre ville komme til deres ret, 
hvis ’framingen’ blev foretaget af brugerne. Fordelen ved denne 
brugerinnovationsmodel er igen engagement og ejerskabsfølelse (se kapitel 6 og 
7), som vil kunne lede til videre trafik som en lock-in-strategi. 
 En markant brydning i forhold til eksisterende forretningsmodeller 
ligger i den åbenhed, brugerinnovation i større eller mindre grad medfører for 
traditionelle medieorganisationer (Hesmondhalgh 2007). Det være sig lige fra 
afgivelse af kontrol over distributionskanal samt sammenhænge, hvori 
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materialet indgår (model 1), til åbenhed omkring råmateriale (model 2) samt 
software, viden, optage- og redigeringsfaciliteter (model 3 og 4).  

Von Hippel (2005) redegør for en generel bevægelse i 
forretningsmodeller fra at koncentrere sig om behovsidentifikation og -
udfyldning til brugerinnovationssøgning og kommercialisering (for DR snarere 
institutionalisering) (von Hippel 2005:15). Det sker enten gennem generel 
kommercialisering, tilbud om specialproduktion til specifikke brugere (’custom 
made’), gennem salg af ’værktøj’ til brugerinnovationsopgaverne eller gennem 
salg af komplementære produkter (ibid). Denne bevægelse er fordelagtig for 
organisationer ifølge von Hippel, fordi traditionelle organisationer og brugere 
har forskellige forcer i innovationsarbejdet. Traditionelle organisationers force 
er specialiserede generiske løsningsmodeller, mens brugernes force er behov og 
brugskontekstinformationer (von Hippel 2005:8). Organisationsinnovationer 
har i tråd med Schumpeters teori fra kapitel 3 derfor en tendens mod 
produktforbedringer i forhold til velkendte behov, der kræver stor 
ekspertviden. Omvendt har brugerinnovationer ud fra von Hippels 
ræsonnement potentiale for udvikling af funktionelt nye produkter (ibid). 
Brugerne får til gengæld ifølge von Hippel specialiserede produkter, der 
imødekommer egne behov (herunder ’in-segment-variation’) eller foretager 
innovationer ud fra en procesunderholdning (sammenlignet med krydsord) eller 
proceslæring (von Hippel 2005:7).60 Von Hippels teori om brugerinnovation som 
forretningsmodel er generel og ikke udviklet specifikt for crossmedia-
organisationer. Kommercialiseringen og institutionaliseringen fremstår hos DR 
og Nordjyske Medier som en stor udfordring, idet der under studiet endnu blev 
eksperimenteret med værdien af de generiske løsningsmodeller i form af 
kompetencer og produktionsfaciliteter (se kapitel 6). I afhandlingens 
crossmedia-perspektiv er det særligt væsentligt at bemærke, at DR og Nordjyske 
Medier (når denne forretningsmodel aktualiseres) anvender websitet til 
brugerinnovation og cirkulerer materialet til øvrige produkter og platforme 
(gratisavis, dagblad, mobil og tv). Tilbud om ’værktøj’ i denne sammenhæng er 
således isoleret til én platform og er ikke som udgangspunkt tænkt på tværs af 
medier med undtagelse af Fedtfejden. Tilpasning af produktet til specifikke 
behov sker også primært i 2006 på én platform i eksempelvis rss-feeds 
(interview NM Ledelse3 2009). Det er endnu ikke muligt for brugerne at 
bestemme flow på tv-skærmen eller tilvælge eller fravælge bestemte sektioner i 
den trykte avis. Brugerinnovation som forretningsmodel er ifølge Benkler 

                                                      
60 Benkler (2006:92) redegør supplerende for ydre (penge, priser, trusler, afstraffelse, belønning) og indre 
(tilfredsstillelse, fornøjelse) motivation i denne sammenhæng, hvor opensource er kendetegnet ved indre 
motivation. 
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(2006:113) karakteriseret ved at: ”fine-grained goods are of granularity that 
allows consumers to buy precisely as much of the goods needed for the amount 
of capacity they require”. Overordnet set var ’in-segment variation’ (von Hippel 
2005) til trods for et stort fokus på målgruppespredning ikke til stede i casene 
som crossmedia-forretningsmodel for Nordjyske Medier. Det kan ses i lyset af 
den begrænsede volumen i det regionale marked (interview NM Ledelse3 2009), 
men muligvis også fordi der tænkes i traditionelle forretningsmodeller i form af 
trafik snarere end relevans (jævnfør ’the long tail’). Omvendt kan man især se 
Spam-universet som et eksempel på en segmentvariation, der varetages med få 
ressourcer fra DR, men med udtalte bidrag fra brugerne.  

5.6 ’Lock-out’ og innovation  
Selvom de beskrevne problematikker og brydninger i etablering af crossmedia-
forretningsmodeller dukker op i arbejdet med og refleksionen over crossmedia 
(kapitel 6 og 7), så har eksperimenter med eller direkte fravær af 
forretningsmodeller for nye digitale tiltag været stærkt dominerende hos 
Nordjyske Medier. Ligeledes har DR søgt at fremhæve digitale eksperimenter 
som en forpligtelse i public service.  

Chefen for nye medier i Nordjyske Medier (samtale NM Ledelse3 
2008, interview 2009) redegør for, hvordan mange tiltag opstår, fordi Nordjyske 
Medier skal være først med konceptet (jævnfør ’first-mover’-princippet – 
Lieberman & Montgomery 1988).61 Denne position er vigtig enten som en 
lock-out-strategi for at lukke andre ude af markedet eller i et forsøg på at skabe 
noget unikt, som får opmærksomhed (jævnfør viralitet), fordi det skiller sig ud 
fra konkurrenternes tilbud:  
 
”det er trial and error modellen…hvis du venter med at gøre noget, før forretningsmodellen er 
synlig, så er det for sent. Du er nødt til at gribe tingene og gøre det, før der eksisterer et 
fasttømret marked, så er markedsandelene fordelt, og så er det enormt svært at tilkæmpe sig 
markedsandele…det gælder hele tiden på nettet, når der kommer nye tendenser, så må man 
prøve at lave noget tendensspotting og så prøve at satse på de områder, som man tror kan gå 
godt, og så kan det være, at man ender med at byde ind på noget, som viser sig at være fis i en 
hornlygte…i virkelighedens verden da er den her timing noget af det allersværeste, det handler 
om to ting: det handler om timing og udførelse, hvor evnen til at udføre ting er det vigtigste.” 
(interview NM Ledelse3 2009) 
 

                                                      
61 Man kan teoretisk og empirisk diskutere om first-mover fordele benyttes af senere markedsledere, men det 
rækker uden for denne afhandlings konceptuelle rammer. 
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Ditcentrum-universet var både et eksempel på en lock-out-strategi og et forsøg 
på at skabe et unikt produkt i form af brugerjournalisternes indblanding. Et 
andet eksempel på fravær af forretningsmodel i et forsøg på at gribe 
mulighederne på nye medier var sports-sms-alert (se appendiks 11.3), rss-feeds i 
2006 samt efter studiets ophør lanceringen af en Facebook-applikation med en 
nyhedsoversigt. En sådan strategi uden forretningsmodel kan kun lade sig gøre 
på grund af, at marginalomkostningerne er tæt på nul som tidligere diskuteret. 
Selvom Facebook-applikationen ligesom rss-feeds tilførte betydelig trafik til 
nordjyske.dk, så hørte dette op, da Facebook relancerede deres design i 2008 
(interview NM Ledelse3 2009). Levetiden på udviklingsarbejdet var meget kort, 
men ude af kontrol for Nordjyske Medier. Innovation som crossmedia-
forretningsmodel synes i sig selv at fungere ud fra samme mekanismer som 
’freemium’ – at en lille procentdel af innovationerne betaler for de mange, der 
ikke viser sig at være nogen betragtelig forretningsmodel i. Samtidig redegør 
chefen for nye medier for, at digitale produkter ofte først får tilknyttet 
annoncering, når der er en vis volumen i trafikken (interview 2009). 
Innovationerne på det digitale område kan udelukkende gøre sig gældende som 
crossmedia-forretningsmodel, fordi de etablerede platforme sikrer en etableret 
indtjeningsmodel, mens nye tiltag på digitale platforme afprøves ud fra ’gratis-
modellen’. Derfor er ’kannibaliserings’-problematikken meget fremherskende i 
udviklingen af nye services og konstruktion af crossmedia-universer ud fra et 
forretningsmodelsperspektiv (interview NM Ledelse3 2009). Når 
kannibaliseringstanken udmønter sig i ’walled gardens’ forhindrer den 
udviklingen af crossmedia-universer, der tager højde for digitale netværks 
fremherskende gratis og åbne karakter. Dette fører til en dødsspiral, som 
forsøges brudt gennem tænkning i nye markedsmodeller (jævnfør tidligere), der 
udbredes til en samlet crossmedia-forretningsmodel og ikke kun isoleres til nye 
platforme. 
 Etableringen af MUR og senere afdelingen for strategisk udvikling 
under direktionen i 2006 kan ses som cementeringen af en offensiv handling på 
markedstendenser som beskrevet hos Nordjyske Medier. MUR udvalgte 
udviklings- og innovationsområder ud fra, ”hvor der foregår en teknologisk, 
markedsmæssig eller brugerorienteret udvikling, som på 2-5 års sigt kan få stor 
betydning for DRs forretningsområde” (DR Interaktiv 2005b). Rådet skal sikre, 
”at alle medierettede udviklings- og innovationsprojekter over 100.000 kr ligger 
inden for strategisk prioriterede udviklingsområder (on demand, nye 
flowformater, mobil mediebrug, spil og brugerinddragelse)” (ibid). Formålet 
med den strategiske afdeling var ligeledes at være ”markedsorienterede, 
markedskonkurrentovervågning og etablering af beslutningsgrundlag…DRs 
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overordnede virksomhedsstrategi, som vi har ansvaret for” (interview DR 
Ledelse1 2006). Flere forskere (Søndergaard 2008; Küng 2000; Syvertsen 2008; 
Born 2004) beskriver, hvordan DR og andre public service institutioner 
arbejder proaktivt for at sikre public service rolle som ”lokomotiv” 
(Søndergaard 2008) i den digitale og derved crossmedia-udvikling. Selvom DR 
ifølge public service kontrakten for 2006 skal ”folkeliggøre…nye programmer 
og informationstjenester…og inspirere dem til at bruge den”, så peger 
Europarådet (2007) på, at public service organisationer direkte skal være: “a 
source…of innovatory and varied content which complies with high ethical and 
quality standards” (egen fremhævning). Ligeledes fremhæves, at ” “Public 
service media should play an active role in the technological innovation of the 
electronic media, as well as in the digital switchover” (egen fremhævning). Der 
foregår et politisk arbejde for at få skrevet selve innovator-rollen ind som en 
vigtig del af public service forpligtigelsen. DR kan derigennem legitimere sig på 
dette grundlag, samtidig med at organisationen kan deltage i (den kommercielle) 
‘lock-out’-strategi gennem graden af unikt indhold. Studiets cases Blokken og 
Spam er udviklings-eksperimenter, der udløber af MURs satsningsområder.  
 Lock-out og innovation kan opsummerende betragtes som en 
forretningsstrategi som led i en større crossmedia-forretningsmodel, finansieret 
af andre aktiviteter på andre platforme eller af andre led i ejerskabet. Analyserne 
i kapitel 6 og 7 vil dog pege på en stor grad af ensartethed i såvel produkter som i 
organisationsformer inden for crossmedia. Ligeledes peger dette kapitels 
analyse af forretningsmodellerne på, at det er de samme tendenser, der reageres 
på ud fra tilnærmelsesvis samme strategier. Det betyder, at de går i stærk 
konkurrence med hinanden på de samme områder (eksempelvis gratisaviser og 
communities). Man kan diskutere om denne imitation ikke netop medfører det 
modsatte af, hvad organisationerne ønsker at opnå med innovation som 
forretningsstrategi, idet det er gennem det unikke, at fordelen opstår. En 
ensartethed vil føre til manglende opmærksomhed og derved for Nordjyske 
Medier blive en ’dødsspiral’ frem for en ’vækstspiral’. Det må i særlig grad gælde 
på et lille marked som Danmark og Nordjylland i særdeleshed, hvor kampen 
om opmærksomheden er særlig intens (interview NM Ledelse3 2009). 
Omvendt er det problematisk at finansiere en høj fejlrate ved større 
eksperimenter i nedadgående salg på øvrige platform, hvilket i tråd med 
analysen fører til en forestilling om et brugerinnovationsideal. For DR er det 
vanskeligt at se, at innovation skal ende i en ”dødsspiral”, men ensartetheden 
kan blive problematisk for en legitimering og opfyldelse af kravet om 
”lokomotiv-status”.  
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5.7 Traditionelle medieorganisationer som passagested 
På baggrund af kapitlets analyse af brydninger med traditionelle 
forretningsmodeller kan man konkludere, at DR ikke i forhold til 
forretningsmodellen har mistet sin mulighed for at være passagested i netværket. 
Det skyldes i høj grad deres evne til at ændre på eksistensgrundlaget for public 
service’s virke på nye markedsvilkår. Forskellen består dog i, at hvor DR før 
kontrollerede passagestedet (radio og tv), er de nu underlagt at være til stede på 
centrale passagesteder (i skrivende stund YouTube og Facebook) uden at eje 
eller kontrollere hverken information eller trafik, men agerer som branding eller 
public service placement. Omvendt forstærkes DRs rolle som passagested i et 
crossplatform-netværk, idet DR kan argumentere for en høj dækningsgrad 
spredt over platforme samt en tidsmæssig fastholdelse af brugere i 
konceptuniverser. Det har dog vist sig vanskeligt at dokumentere en sådan 
dækning og derved legitimere public service gennem bredden og spredningen i 
brugerhenvendelser, fordi målinger på tværs af services (der ikke ejes af 
medieorganisationen) og platforme endnu i skrivende stund er under udvikling.
 Anderledes problematisk forholder det sig med Nordjyske Medier 
som passagested. Analysen har vist, hvordan gratismarkeder radikalt udfordrer 
Nordjyske Mediers traditionelle forretningsmodel i crossmedia-
annoncegruppering og abonnementer. I en traditionel forretningsmodel presses 
Nordjyske Medier væk fra passagesteder og ind i en ’walled garden’ tankegang 
gennem en crossmedia-kannibaliseringsidé. Et samtidigt eksempel er 
dagbladenes kamp for og succes med at udelukke GoogleNews fra Danmark ud 
fra skismaet, at traditionelle medieorganisationer bærer udgifter på nyheder, 
mens GoogleNews fjerner indtægtsgrundlaget. Samtidig viser analysen, at 
allerede i 2006 eksisterede kimen til flere alternative åbne crossmedia-
forretningsmodeller. Et mindre radikalt skifte i forretningsmodellen er vertikale 
ejerskaber, hvor det største overskud bliver sikret i andre led af 
holdingselskabet end traditionel visning af medieindhold. Dette sker blandt 
andet ved at anvende krydsstøtte, hvor nyheder bliver givet væk gratis, men 
betinger et klubmedlemsskab. Castells & Arsenault (2008) eksemplificerer 
samtidig, hvordan de største internationale mediepassagesteder på tværs af ny 
og gammel økonomi er forbundet i ejerskab og samarbejdsaftaler. Alligevel har 
sådanne aftaler vist sig skrøbelige, særligt hvad angår Google. Eksempelvis 
indgik Youtube aftale med Warner Music Group om cirkulation af deres 
musikvideoer (Mercury News 2006), men aftalen blev ikke fornyet af Google 
ved overtagelsen af Youtube, selvom brugen af videoerne fortsatte (Sky News 
2008). En mere radikal ændret forretningsmodel var Nordjyske Mediers brug af 
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brugerinnovation til at skabe trafik i crossmedia-universerne som en form for 
engagementsøkonomi (Jenkins 2006).  
 Analysen viser, at de traditionelle medieorganisationer er tilstede på 
andres digitale passagesteder, men ejer i mindre grad passagestederne selv. 
Crossmedia som produktions- og kommunikationsform giver dem dog en 
styrket passageposition, fordi de traditionelle medieorganisationer dækker flere 
platforme. I vurderingen af ”is the new association weaker or stronger than that 
one” (Latour 1987:127) bliver skellet mellem traditionelle og nye økonomier 
nedbrudt til fordel for en blanding, der virker på forskellige niveauer i forhold 
til forskellige sideløbende crossmedia-forretningsmodeller. Selvom Andersons 
gratistaksonomi er udviklet med internettet for øje, så involverer de fleste 
modeller en crossmedia-forretningssmodel.  

5.8 Konklusion  
Man kan ud fra kapitlets analyseperspektiv blandt andet konkludere, at 
’showelware’, kloning eller COPE (Create Once Play Everywhere) er 
utilstrækkelige begreber til at beskrive og forstå de egentlige 
markedsøkonomiske og politiske logikker, der gør sig gældende for traditionelle 
medieorganisationer i forhold til at anvende produkter på tværs af platforme. På 
baggrund af kapitlets analyse kan man overordnet nuancere COPE i følgende 
akronymer: 
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Illustration 8. Forskellige variationer af COPE (Create Once Play Everywhere) som forretningsstrategi. 

 
Det centrale spørgsmål er, hvorvidt cirkulationen er med til at fremme eller 
mindske organisationens position som passagested i netværket. 
  
Akronym Beskrivelse Eksempel 
Create And Play Indholdselementer 

anvendes på egne 
platforme 

Superligakamp mellem 
AaB-OB 

Discover And Link Indholdselementer kan 
deles mellem aktør via 
link 

’share’-funktioner ved 
artikler og videoindslag 

Fetch And Distribute Indholdselementer 
hentes og distribueres 
på andre kanaler 

24 Nordjyske og Spam 
på YouTube 

Open And Play Åben adgang med 
bidrag til og forbedring 
af egne platforme udefra

DitCentrum, 
Fedtfejden, Blokken, 
Spam 

 
Hvor CAP og OAP foregik på tværs af platforme under studiet, foregik FAD 
og DAL udelukkende på websitet, men er senere blevet udbredt til at krydse 
forskellige digitale platforme. Alle typer af COPE er med til at fremme 
cirkulationen af indhold. FAD blev af Nordjyske Medier trods 
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brandingpotentiale oplevet som en alvorlig trussel mod indtjeningsgrundlaget, 
mens den for DR udfordrer måling af tilstedeværelse i netværket, idet der ikke 
kan hentes brugsstatistikker fra YouTube som på egne kanaler.  

Kapitlets analyser peger i forlængelse af teorierne på den frie 
cirkulation af indhold som præmis for digitale medier, hvor indtjening hentes 
på andre platforme eller services, eller legitimering finder sted i selve den frie 
cirkulation. Adskillelsen på stofområde eller koncepter bliver ifølge 
organisationerne vigtige for at tiltrække sig opmærksomhed, men innovationen 
kan igen kun lade sig gøre gennem indtjening på andre områder (horisontale 
eller vertikale ejerskaber) eller gennem legitimering af selve 
innovationsprocessen. Samtidig kan man på baggrund af analyserne konkludere, 
at selvom indholdselementer må cirkulere frit, skal de pakkes på forskellige 
måder for at imødekomme: Fastholdelse af brugerinteresse, spredning på 
målgrupper eller tilpasning til den enkelte bruger eller brugergruppe (in-
segment-variation). Disse forskellige måder at ’pakke’ crossmedia-koncepter på 
vil blive analyseret nærmere i kapitel 7. Ligeledes har de forskellige former for 
brugerinnovation været et forretningsmæssigt supplement til COPE, idet brugerne 
skaber værdi, som kan fremme medieorganisationernes position i netværket. 
Crossmedia-forretningsmodellerne forekommer derved som samtidige mønstre 
af opsplitning i små produktenheder, der kan kombineres i forskellige kontekster 
(COPE) på tværs af medier samtidig med, at gruppering (ejerskaber, pakker, 
klubber, universer) giver et indtjeningsgrundlag for kommercielle virksomheder 
eller et legitimeringsgrundlag for public service i form af større udbredelse eller 
fastholdelse.   

Den økonomiske tilgang til både kommercielle og public service 
medieorganisationer gennem analysen af forretningsmodeller har medført en 
øget sensitivitet over for eksistensgrundlaget for traditionelle 
medieorganisationer. Netop denne sensitivitet har hersket under projektets 
studier på såvel ledelsesniveau som medarbejderniveau (jævnfør 4.4), og 
analysen har blandt andet vist, hvorledes eksempelvis politiske indgreb 
stabiliserer traditionelle netværk. Selvom overlevelse muligvis er den samlende 
alliance, vil næste kapitel vise, hvorledes translationer af crossmedia foretages 
på tværs af forskellige alliancer med stabilisering og destabilisering af forskellige 
bindingsobjekter som præmis. Analyserne i kapitel 6 skal ikke ses som et tegn 
på dårlig eller god implementering af forretningsmodeller, men som nye 
translationer, der har potentiale til at forrykke fokus til nye typer af eller andre 
aspekter ved crossmedia.  
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6 Mod crossmedia-arbejde  

”Nogle ting er meget logiske og  
andre ting er meget historiske” (interview DR Medarbejder1 2005:4) 
 
Kapitel 4 pegede historisk på brydninger mellem forskellige aktører i 
procesinnovationerne. Formålet med dette kapitel er at fremanalysere 
sammenstødet (stabilisering versus destabilisering) og translationsarbejdet 
mellem forskellige crossmedia-alliancer i producenternes arbejde. Kapitlet vil 
tilgå disse brydninger gennem analyse af translationsarbejdet omkring de i 
interviews og observationsstudier mest fremtrædende crossmedia-
bindingsobjekter henholdsvis crossmedia klynger, samspilsrutiner og 
samarbejdsformer, kompetencer samt kvalitetskriterier & 
anerkendelsesmønstre. IT-systemer er ligeledes et fremtrædende 
bindingsobjekt, som ikke medtages i afhandlingen, men er behandlet i 
Bechmann Petersen & Bødker (2009). Analysen af bindingsobjekterne vil dels 
pege på det alliance- og forhandlingsarbejde, der finder sted i overgangen fra 
monomedialt til crossmedia-arbejde, dels de mønstre og logikker der 
kendetegner crossmedia som pendant til traditionelle produktionsformer.  

6.1 Superdesk & crossmedia-klynger 
Som det fremgår af kapitel 4, spiller de fysiske forandringer i henholdsvis 
Nordjyske Mediers hovedsæde i Aalborg og DR Byen i Ørestaden en væsentlig 
betydning for profileringen af crossmedia som innovativt tiltag. 
Observationsstudierne, samtalerne og interviewene peger ligeledes på, at 
forandringerne i de fysiske rum og den fysiske indretning har en afgørende 
signalværdi og betydning som bindingsobjekt for crossmedia-alliancer. Det 
være sig etableringen af nye crossmedia-rammer såsom crossmedia- redigerings- 
og optagefaciliteter i redaktionerne, men i høj grad superdesken og andre 
crossmedia-klynger som samarbejdsfremmende fysiske installationer. Det sker 
ud fra en antagelse om, at fysisk ’nærhed’ mellem medieansvarlige fremmer 
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samarbejde og crossmedia-identitetsfølelse ved at bære signalværdi og fungere 
som videndelingsredskab (samtale NM Ledelse7 2005:3). Denne antagelse er i 
tråd med tidligere forskning (Aaløkke et al 2005; Bechmann Petersen & Bødker  
2007; Erdal 2008). Dette afsnit vil forsøge at grave dybere ved at afdække 
mønstre i crossmedia-samarbejdet eller med andre ord: hvilke medieansvarlige, 
der samarbejder med hvem. Afsnittet vil tage udgangspunkt i en detaljeret 
analyse af superdesken i Nordjyske Medier og perspektivere til crossmedia-
klynger i DR. Det skyldes, at klyngerne endnu ikke var etableret i DR ved 
studiets ophør i 2006, men interviewene indeholdt mange overvejelser herom 
og ikke mindst forventninger hertil.  

Superdesken er den indretningsfacilitet, der uopfordret omtales mest i 
samtalerne, når der spørges ind til indretningen generelt på Nordjyske Medier. 
Den står således stærkt i medarbejdernes bevidsthed.  
 

Illustration 9. Superdesken på Nordjyske Medier. 

 
Observationsstudierne af superdesken alene blev foretaget med fem minutters 
mellemrum i et dertil udviklet registreringsskema (jævnfør kapitel 2)over to hele 
dage, der forsøgte at kortlægge aktiviteter i superdesken samt interaktionen62 

                                                      
62 Interaktion skal i denne sammenhæng forstås som verbal kommunikation. 
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mellem medarbejdere. På baggrund heraf bestod aktiviteterne i superdesken af: 
Formelle møder, uformelle møder, råb over og igennem superdesken, 
superdeskmedarbejder som gik ud og ind, frem og tilbage, løb, rullede deres 
stol, folk der hentede prints, overleveringer af opgaver ved vagtskifte, folk, der 
gik forbi, folk, der gik igennem superdesken, folk der hentede avisen, folk der 
læste avisen, telefonsamtaler, fordybelse, tv-kigning, grin, jokes og sang. På 
baggrund af både interviews og observationer kan man konkludere, at 
superdesken både er et produktions- og arbejdssted, center for koordinering samt et 
mødested (se også Rapport til Nordjyske Medier i appendiks 4.6 for detaljeret 
datasammenfatning på superdesken). I forhold til superdesken som 
produktions- og arbejdssted vurderede superdeskmedarbejderne nærheden som 
vigtigt for samarbejdet (forstået som kommunikation og videndeling) med de 
andre medieplatformsansvarlige:  
 
”kort til hinanden – nærhed til hinanden. Dem, der sidder længere væk, kunne lige så godt 
sidde på en fremmed planet. Her (superdesken) er der fysisk samhørighed. Superdesken 
fungerer på den måde, den er tiltænkt. Situationer opstår når man ser hinanden.” (samtale 
2005 NM Ledelse3:5) 
 
”man tager telefonen og lynhurtigt har de andre hørt det. (…) Det er vigtigt at vide, hvad der 
foregår” (samtale 2005 NM Administration2:6) 
 
Denne betydning af nærhed for samarbejdet blev understøttet af 
observationsstudierne. De viste en hyppig brug af uformelle møder i form af 
kortere eller længere samtaler med fagligt indhold. Det var primært 
koordinerende samtaler mellem medieansvarlige om en konkret 
historiedækning. Kun en enkelt samtale blev registreret med idéudviklende 
indhold. Hensigten med superdesken var at skabe nærhed mellem 
medieansvarlige og derved forøge samarbejdet ved at bryde forskellige kulturer 
ned: ”fysisk integration er vigtigt for videndeling” (samtale 2005 NM 
Ledelse7:1) Det er dog interessant i et crossmedia-perspektiv, om der er lige 
meget nærhed (kommunikation) mellem de forskellige medieansvarlige. Her 
viser registreringer af faglige samtaler i superdesken, at dette ikke er tilfældet. 
Dem, der taler mest sammen, er i prioriteret rækkefølge med flest samtaler først 
(se 11.2):  
 

1. Avis- og webansvarlige  
2. Tv-ansvarlige og mediedirigenten  
3. Avisansvarlige og mediedirigenten 
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4. TV- og radioansvarlige 
 
Hvorimod dem, der næsten ikke benyttede sig af nærheden i form af samtaler, 
var i prioriteret rækkefølge med mindst samtaler først: 
 

1. Web- og fotoansvarlige 
2. Avis- og radioansvarlige 
3. Web- og tv-ansvarlige, Webansvarlige og mediedirigenten samt radio- 

og fotoansvarlige 
 
Med denne metodes kvalitative karakter og begrænsende udsigelseskraft in 
mente63 kan man konkludere, at crossmedia-samarbejde, videndeling eller 
kommunikation på trods af fysisk nærhed ikke foregik ligeligt mellem de 
forskellige mediemedarbejdere. Fjerner man fotoansvarlige og mediedirigenten 
tegner sig et billede af høj grad af videndeling mellem avis- og webansvarlige samt 
tv- og radioansvarlige, mens tv- og webansvarlige og radio- og avisansvarlige næsten ikke 
taler sammen. Denne konklusion kan give anledning til forskellige 
forklaringsmodeller. Avis- og webansvarlige sidder lige ved siden af hinanden, 
men det er ikke tilfældet for tv- og radioansvarlige. Dog deler tv- og 
radioansvarlige nogle af de samme produktionsrutiner (se 6.3) omkring 
manuskriptskrivning, klipning og flow, som kan give anledning til delt 
arbejdsforståelse. En fælles forklaringsmodel på den høje grad af videndeling 
mellem avis og web samt tv og radio kan være, at web bruger meget materiale 
fra avisen (hvilket kapitel 7 også vil pege på), mens tv og radio til tider også 
bruger samme lydspor (se kapitel 7). I de to tilfælde er det web, der kopierer 
avis-materialet, og radio der kopierer tv-materialet. Denne forklaringsmodel 
underbygges af, at mediedirigenten har mest kontakt med netop tv og avisen. 
Det kan ses i lyset af, at netop de to medier er vigtige for indholdsleverancer for 
web og radio ud fra en kloningsmodel. Denne forklaringsmodel understøtter 
Lund & Sepstrups (2008) argument for mediestøtte til avisen, at den er central i 
fødekæden. Omvendt er kontakten mellem web og avis også præget af ’hints’ 
fra webansvarlige om eksempelvis forskellige historier fra bureauerne. 
Problematiseringen af fødekædediskussionen vil på baggrund af den samlede 
analyse blive taget op i kapitel 8. Det er dog værd at bemærke, at den fysiske 
nærhed skaber flest crossmedia-samtaler hos den web-ansvarlige og mindst hos 
den tv-ansvarlige.     

                                                      
63 Der er ikke nogen statistisk signifikans i disse registreringer, men de kan udelukkende pege på mulige 
mønstre, der kan efterprøves kvantitativt. Således er dagene valgt tilfældigt og repræsenterer udelukkende to 
ud af ugens fem dage (se også 11.2). 
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 Som centrum for koordinering antager superdesken en mere 
udadvendt form, hvor de producerende journalister henvender sig til de 
medieansvarlige i superdesken, der sidder med ansigtet vendt ud mod 
henvendelser fra indholdsredaktionerne. I forhold til disse ”eksterne” 
henvendelser er der ligeledes en stor forskel på antallet af henvendelser mellem 
de enkelte medieansvarlige (jævnfør samme registreringsmetode som ovenfor): 
 
Over 2 dage Tv Avis Radio Web  Foto Dirrigent
Henvendelser 
i alt 

88 48 20 18 40 16 

 
Den tv-ansvarlige får næsten dobbelt så mange henvendelser som den 
avisansvarlige, mens henvendelserne til radio og web er mindre end en fjerdedel 
af tv-henvendelserne. Dette kan pege på, at tv kræver et større 
koordineringsarbejde end især radio og web. Ligeledes kan det igen pege i 
retning af den tidligere forklaringsmodel: At tv og avis føder radio og web med 
indhold i produktionscyklussen. Omvendt kan det være et tegn på 
selvopfyldende mønstre i organisationen; at det er de højtprofilerede medier, 
der fungerer som de interne passagesteder. Man kan dog af metoden ikke 
uddrage endegyldige konklusioner, idet al kommunikation over emails eller 
lignende redskaber er vanskelig at afdække. Under observationsstudierne brugte 
webafdelingen eksempelvis messenger meget, fordi udviklingsafdelingen lå 
langt fra superdesken. Det vil imidlertid være interessant i fremtidig forskning 
at detaljere samarbejdsregistreringen med henblik på at dreje den monomediale 
fødekædediskussion i en crossmedia-retning.  

I forhold til mediedirigentens få eksterne henvendelser kan dette ses 
som et succeskriterium, fordi de medieansvarlige selv står for koordineringen 
med indholdsredaktionerne. Omvendt kan det ses som problematisk, fordi de 
medieansvarlige ifølge medarbejdernes egne beskrivelser er ”medieegoister” og 
derfor kun er interesseret i deres eget medieprodukt. Det giver en mangel på 
overblik over den samlede crossmedia-produktion, som forsøges dannet ved, at 
mediedirigenten går ”runder” i afdelingerne. Superdesken bliver derved 
mangelfuld som koordineringscentral. Mediedirigentrollen og koordinering vil 
blive behandlet yderligere i afsnit 6.4. 
 Selvom stort set alle kan samles om crossmedia, så viser måden, 
hvorpå der tales om superdesken som crossmedia-bindingsobjekt, at 
crossmedia ikke er én alliance, men forskellige alliancer, der forsøger at skubbe 
måden at udøve crossmedia på i forskellige retninger. Superdesken omtales 
eksempelvis: ”Ridderne om det runde bord”, ”Ørådet”, ”Cirkusmanegen”, 
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”Tornadobordet”, ”Månebase alfa”, ”blæksprutten” og ”helvedes forgård” 
(samtaler NM Medarbejder19, 21, 9 22). Navnene kobler ikke kun til den runde 
form, men i høj grad også til den aktivitet, der foregår i superdesken, som 
værende styringsredskabet, hvor beslutningerne træffes, (ridderne, månebase 
alfa, ørådet) og der holdes styr på indholdsredaktionerne (blæksprutten). 
Cirkusmanegen kan referere til, at superdesken blot bruges som et 
fremvisningsobjekt og ikke har nogen reel opbakning i organisationen – en 
form for contra-alliance. ”Helvedes forgård” har en klar negativ konnotation og 
refererer med stor sandsynlighed ud fra samtalekonteksten (NM Medarbejder8) 
til det kæmpe arbejde, der følger af beslutninger om crossmedia-produktioner, 
der skal laves af indholdsgrupperne efterfølgende. Det samme gælder for 
”tornadobordet”. Der ligger ligeledes for de producerende journalister en 
negativ konnotation i metaforerne ”ridderne om det runde bord” og ”ørådet” i 
form af, at beslutningerne træffes af en udvalgt lukket skare, ligesom månebase 
alfa konnoterer en fremmedgørelse. De negative konnotationer og de 
tilknyttede betydninger er interessante, idet de peger på en destabilisering af 
crossmedia-alliancen, som den fortolkes af ledelsen, men lægger kimen til andre 
alliancer. Samtidig er det værd at bemærke, at superdesken som crossmedia-
passagested i organisationen ekskluderer de dele af Nordjyske Medier, som ikke 
er tæt på centeret. Det er især de lokale afdelinger i andre byer, der bemærker 
denne afstand til superdesken såvel som crossmedia-produktionen.   
 I DR Ung var der ikke i modsætning til DR Nyheder (Thomsen 
2008) nogen fysisk indretning, der på samme vis spillede en lige så 
fremtrædende rolle i interviewene som superdesken på Nordjyske Medier. De 
selvsamme registreringsmetoder, som blev brugt på Nordjyske Medier, var 
følgelig ikke anvendelige på samme måde i DR Ung, hvorfor metoden blev 
forkastet efter en times prøveregistrering. DR Ung var placeret i barakker ved 
siden af hovedbygningen i TV-Byen i 2005. I Blokken-redaktion sad tv, web og 
mobilmedarbejdere ved hver deres bord, men i samme barak. I henhold til 
observationerne foregik der ikke megen faglig interaktion på tværs af 
produktionsmedarbejderne for tv, web og mobil, men tv fyldte utrolig meget i 
rummet både på grund af lyden fra tv-indslag, men også fordi tv-medarbejderne 
havde en larmende omgangstone, som ikke blev delt af mobil og 
webmedarbejderne. Ifølge interviewene med de producerende medarbejdere 
betød den fysiske nærhed mellem medierne alligevel meget. Projektlederen 
pointerede, at det var vigtigt at sidde tæt på webredaktionen, selvom hun 
foretrak tv, men at hun mere opfatter dem som kollegaer (menneskelige 
relationer) end som webfolk (interview 2005 DR Medarbejder2:11). Selvom 
produktionsmedarbejderne holdt møder foregik megen koordinering i det 
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daglige: ”mange ting fungerer henover skrivebordet og på vej hen til 
kopimaskinen. Der er også mange møder, men mange ting er man også nødt til 
at tage nu og her.” (ibid:10) Ifølge webmedarbejderen fungerede crossmedia 
ikke ordentligt på Blokken, fordi der rent fysisk var for langt til tv-
medarbejderne:  
 
”nu var jeg bare lidt sådan en netperson, der lige en gang imellem kunne sige noget og lige 
hurtigt måtte hjælpe med et eller andet, ja jeg tror faktisk, at den fysiske placering havde gjort 
noget, havde gjort en måske endda en stor forskel…man er ikke med i den daglige diskussion 
om tingene…hvis der havde siddet en netperson med i alle de diskussioner…så tror jeg tingene 
kunne være blevet lidt mere integrerede” (interview 2005 DR Medarbejder5:9) 
  
Projektlederen for mobile medier og web har også tidligere haft dårlige 
erfaringer med fysisk adskillelse på Boogie, hvor det var utroligt svært at 
integrere Århusafdelingen. Han vurderede følgeligt også fysisk nærhed som 
meget vigtigt for crossmedia-samarbejde (interview 2005 DR Medarbejder3:9).  
 Et år senere i DR Byen havde to produktionsmedarbejdere (værten 
og projektlederen) overtaget al produktion via og til web, mobil og tv, hvoraf 
den ene var på ferie, da observationerne fandt sted, og den tilbageværende stod 
for produktionsarbejdet selv. De to personer sad i ét lokale sammen med 
produktionsteams for andre koncepter (eksempelvis Boogie), mens den 
tekniske support til både mobil, web og tv sad i et andet lokale. De to lokaler 
var adskilt af en atriumgård med café (køkken), sækkestole, bordfodboldbord 
og barstole.  
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Illustration 10. Centrum for DR Ung-redaktionen i form af café og afslapningshjørne i en atriumgård. 

 
Ifølge prøveregisteringen var interaktionen her af en helt anden karakter end 
hos Nordjyske Medier. I DR sad produktionsmedarbejderen ifølge 
observationerne og registreringen meget alene og førte kun private samtaler 
med kollegaerne ved siden af, som arbejdede på helt andre koncepter. Den 
faglige kommunikation foregik med supportmedarbejderne i det andet lokale på 
den anden side af atriumgården. Hvor de samme medarbejdere før sad i samme 
lokale, var de nu adskilt, selvom produktionsmedarbejderen nu var mere 
afhængig af dem, fordi han sad med det hele selv. Produktionsmedarbejderen 
måtte ofte gå forgæves flere gange for at bede om hjælp, fordi de enten ikke var 
på deres plads, hvilket ikke kunne ses fra det andet lokale eller også var i gang 
med at hjælpe andre. Produktionsmedarbejderne brugte følgelig 
uforholdsmæssigt meget tid på at gå rundt mellem fagligt relevante kollegaer.  

Analysen peger på, at den fysiske nærhed mellem de forskellige 
mediemedarbejdere for det første er mere relevant for crossmedia-produktion 
end antaget af DR Ung, og for det andet at den fysiske nærhed er lig med at 
sidde ikke kun i samme lokale eller afdeling, men ved samme bord. Samme 
mønstre findes på chefredaktionsniveau, hvor forventningen til, at 
chefredaktionerne kommer til at sidde ved ”samme bord” for 
ungdomsområdet, er den ændring, der vurderes til at have størst positiv effekt 
på crossmedia-samarbejdet (interview 2005 DR Ledelse2:7; interview 2006 DR 
Ledelse5:4). Ifølge chefredaktionsmedarbejdere skulle både chefredaktionen og 
produktionsteams ”sidde på skødet af hinanden for at få de der synergieffekter” 
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(interview 2006 DR Ledelse5:6). Selvom crossmedia-koordinatoren (på 
chefredaktionsniveau) ikke var med i indretningen af DR Byen, så spillede den 
fysiske nærhed mentalt en stor vægt i realiseringen af crossmedia. I nogle 
tilfælde fik den fysiske nærhed mellem medieansvarlige den afgørende rolle for 
det øgede samarbejde mellem medierne. Den egentlige fysiske samplacering 
fandt dog først sted efter studierne sluttede, hvorfor en opfølgning herpå vil 
være interessant i kommende studier.  
 Der er således enighed i organisationerne om, at nærhed skaber 
samarbejde gennem videndeling og derved skaber nærhed mellem 
medieansvarlige og dermed videndeling mellem medier. Alligevel viser 
næranalysen af superdesken, at der ikke er lige stor interaktion mellem alle 
medier. Både i DR og hos Nordjyske Medier synes web at have specielt stor 
gavn af nærheden. Den største interaktion i superdesken findes omkring avisen 
og tv, som bliver centrale passagesteder indenfor organisationen. Det samme 
gør sig gældende i DR omkring tv. Dette kan pege på de to medier som centrale 
i fødekæden ud fra et traditionelt forskningsmæssigt synspunkt om eksempelvis 
avisens status (blandt andet Lund & Sepstrup 2008) og crossmedia-kloning 
(Dailey et al 2005; Boczkowski 2004) eller reproduktion (Erdal 2008), men kan 
ligeledes være et udtryk for en selvopretholdende inerti i traditionelle 
medieorganisationer som netværk, hvilket afhandlingen vil forfølge yderligere.  

6.2 Ad hoc- og netværksorganisering 
Som kapitel 4 fremanalyserede, var perioden 2005 til 2006 kendetegnet ved en 
samkøring og rutineskabelse af crossmedia-produktion. I Nordjyske Medier og 
DR var denne overgang organisatorisk præget af matrix- og ad hoc-løsninger 
som bindingsobjekter for crossmedia-produktionen. Nordjyske Medier 
opererede redaktionelt med grupper, gruppeledere, medieansvarlige, 
mediedirigenter, chefredaktører og ansvarshavende chefredaktør/koncernchef. 
Flere knopskydninger kom til under studiet, blandt andet ansvarlige for 
brugerjournalister samt nyhedsdesken. DR opererede med indholdsgrupper 
(herunder DR Ung), gruppeledere, chefredaktioner for hver kanal (én samlet 
for nye medier), 3cr-koordinator, mediedirektører og generaldirektør. 
Umiddelbart minder organiseringen om hinanden som en dialogbaseret 
(Søndergaard 2003) organisering, hvor det redaktionelle indhold forhandles i en 
gensidig proces, selvom analysen vil vise, at der er uenighed om, hvem der skal 
styre dialogen. Destabiliseringen og translationen af bindingsobjekterne 
kommer derved også på mange måder til at have samme karakter, og 
omdrejningspunktet er det, man kunne kalde udfordringer ved 
netværksorganisering. Castells (1996:176ff) karakteriserer netværksorganisering i 
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tråd med Latour som autonome enheder med fælles skabte interesser, hvor 
procesorganisering, flad struktur, gruppeledelse, kundetilfredshed, 
gruppebelønninger, uadgående kontakt, informationsgennemsigtighed, 
efteruddannelse og ansvarsuddelegering gør netværket fleksibelt, i stand til at 
generere og indoptage videnog innovere ”as innovation becomes the key 
competitive weapon” (Castells 1996:188).  
 Hos Nordjyske Medier anså journalisterne gruppeledernes 
dobbeltfunktion som problematisk. De fungerer som en positiv gatekeeper af 
opgaver til journalisterne, der har travlt, men samtidig har gruppelederne større 
viden om processerne og deltager i andre møder end journalisterne samt er 
mellemled til ledelsen (Aaløkke et al 2005). De har med andre ord en mere 
central plads (passagested) i organisationsnetværket end journalisterne. Det 
samme gør sig gældende med mediedirigenten, der kritiseres blandt andet for 
manglende overblik og ofte bliver forbigået som passagested (se 6.4), hvor 
netværket i stedet dannes direkte til medieansvarlige, og derfor til tider forbigår 
crossmedia-koordinering. Det fører til en mere parallel fortolkning af 
crossmedia uden direkte forbindelse mellem de forskellige udgaver (se kapitel 
7), hvor den producerende monomediale eller flermediale journalist bliver 
crossmedia-bindeleddet. Samtidig bygger destabiliseringen af crossmedia-
netværket på flaskehalsproblemer. Der manglede under hele 
observationsstudiet konstant fotografer til at indgå i de forskellige parallelle 
produktioner i grupperne, hvor Nordjyske Medier bruger meget tid på at 
prioritere brugen af ressourcer på de forskellige historiedækninger. Det samme 
gjorde sig gældende med særligt videoredigeringsfaciliteterne midt på dagen (se 
6.3) samt ikke mindst det at få alle uddannet til crossmedia-produktion (se 6.4). 
Resultatet blev, at man enten gik forbi passagestedet i netværket, hvilket 
resulterede i manglende styring og overblik over crossmedia-produktionen, eller 
at man slækkede på crossmedia-produktionen til fordel for monomedial 
produktion. Ligeledes indgik man i en systematiseret kloningsmodel af CAP 
(create and play) eller DAL (distribute and link), hvor automatiserede kopier 
blev overført til websitet, eller  den webansvarlige scannede produktionen og 
linkede til artiklen, radio- eller tv-indslaget i den digitale database (se appendiks 
11.3 & 11.4).  
 Hos DR var destabiliseringerne af de organisatoriske strukturer mere 
udtalte under studierne end hos Nordjyske Medier. Det kan dels ses i lyset af, at 
ændringerne var nyere, dels at DR er en markant større virksomhed. Særligt 
stærkt i DR Ung stod irritationen over levnet fra 2001 med crossmedia-
produktionsenheder og monomediale chefredaktioner med en klar 
underprioritering af interaktive medier. På et overordnet organisatorisk plan var 
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crossmedia i 2005-06 en ad hoc-løsning. DR Interaktiv forblev et 
underdirektørområde under tv i stedet for et direktørområde på lige fod med tv 
og radio. Grunden hertil var ifølge ledelsen, at tv havde behov for ”hjælp” til at 
komme med på den ”digitale bølge”, og at Interaktiv’s budget kun udgjorde 3-
4% af DRs samlede budget i 2005 (interview 2006 DR Ledelse8:5ff). Det var 
således en fast stor opgave på nye medier at lave radio og tv (ibid:15). De 
monomediale chefredaktioner gjorde det svært at argumentere for en ændring, 
fordi de havde magt i organisationen både politisk, historisk og kulturelt, og de 
var ”hamrende succesfulde, tæver alt og alle, og gode til at optimere medier” 
(ibid:5). Dog så selv modstanderne af ”siloopbygningen” det ikke som 
problematisk at gøre tv-direktøren til mediedirektør, selvom de godt kunne se, 
at de aktiviteter, der ikke forholdt sig primært til tv, kom under pres (ibid:4).  

En anden ad hoc-løsning i foråret 2005 var ansættelsen af 3CR (tre 
chefredaktioner) projektlederen, der skulle ”sikre en samlet udmelding om 
strategi” (ibid:2; interview 2005 DR Ledelse2). Herved blev crossmedia-
koordineringen organisatorisk isoleret til enkelte personer, som skulle løfte 
crossmedia-projektet på chefredaktionelt niveau. Løsningen gjorde, at siloerne 
kunne udelukke personen fra beslutninger og derved trumfe monomedierne 
igennem. Eksempelvis var projektlederen ikke med til at udarbejde de centrale 
7-11 indholdsstrategier, som skulle gælde indtil 2011: ”klassisk eksempel på 
hvor det går galt” (interview 2005 DR Ledelse2:4-5).  

Crossmedia-forandringsprocessen gav ”organisatorisk flimmer” 
(Interview 2005 DR Medarbejder1:4), hvilket i størst grad blev bemærket af 
medarbejdere, der arbejdede med især websites. ”Er nettv net eller tv, og er 
netradio radio eller net?” (ibid:4). Skellet mellem program-relaterede sites og 
ikke-programrelaterede sites faldt ud til førstnævntes fordel. Samtidig fandt 
medarbejderne det ifølge interviews svært at tænke radio ind sammen med tv, 
fordi det krævede, at man solgte ideen til to chefredaktioner (Interview 2006 
DR Medarbejder2 & Medarbejder6:19). Produktionsteamet oplevede også 
uenighed mellem tv og interaktiv (Interview 2005 DR Medarbejder3:3). 
Interaktiv-chefredaktionen var interesseret i mobileksperimentet og kaldte 
Blokken for en ”eklatant fiasko” (Interview 2006 DR Ledelse4), mens tv-
chefredaktionen så anderledes overbærende på konceptet. Det skyldes ifølge 
chefredaktionerne først og fremmest, at der var forskel på, hvor stor en 
satsning det var for interaktiv og tv. Det brugergenererede koncept var dyrt for 
Interaktiv, men meget billigt for tv, idet de havde særskilte budgetter (ibid). 
Ligeledes blev chefredaktionerne målt på deres respektive medieplatforme, og 
selvom der blev stillet crossmediakrav om ”effekt”, så var de underlagt 
monomediale succeskriterier (ibid:6). Chefredaktionerne pegede omvendt på 



 151 

produktionsteamets manglende evne til at udøve struktureret crossmedia-
projektledelse (ibid:2) og crossmedia-idéudvikling (ibid:4). Ligeledes blev det 
bemærket, at til trods for at DR Ung burde have alle mulighederne for 
succesfuld crossmedia-produktion grundet deres unge gennemsnitsalder, var 
cheferne skolet på samme vis som de noget ældre chefredaktionsmedarbejdere 
(interview 2006 DR Ledelse5).  

Destabiliseringen af crossmedia-organisationen kom i modsætning til 
Nordjyske Medier i højere grad bevidst fra mellemledelsen, ligesom 
mellemledelsen i studiets cases udgjorde en videns- og evalueringsmæssig 
flaskehals i forhold til crossmedia-netværket. Resultatet blev en udstrakt grad af 
’add on’-fortolkning af crossmedia (se kapitel 7), hvilket stemmer overens med 
tendensen fra andre studier af public service broadcastere (eksempelvis Moe 
2009; Krumsvik 2009). Man kan således konkludere, at den øgede 
programfladestyring inden for mediekanalerne, som kom til med producer’s 
choice-modellen i 1997, begrænsede crossmedia-styringen.  

Selvom matrixstrukturen var mere tydelig i Nordjyske Medier, så 
bemærkede journalisterne, at mediedirigentens monomediale skoling farvede 
dagens prioriteter, hvilket kan siges at gøre sig gældende i stor skala i DR. Man 
kan på baggrund af afsnittet om organiseringen konkludere, at crossmedia ikke 
er til stede i alle netværkets aktører. Det bevirkede ikke en manglende udøvelse 
af crossmedia(alliancen), men en anden fortolkning af crossmedia i praksis, som 
i høj grad baserer sig på monomediale idealer og interesser. Denne fortolkning 
hjælpes i særlig grad på vej af manglende viden om, koordinering og facilitering 
af crossmedia samt manglende status ved crossmedia (evaluering og 
jobbeskrivelse) specielt i DR.  

Omvendt blev en crossmedia-alliance stabiliseret, hvor aktørerne 
forsøgte i udpræget grad at gøre sig til et passagested gennem crossmedia 
ansvarsområder, selvudvikling og viden (se 6.5). Ligesom organiseringen 
forsøgte at tilgodese kravet om fleksibilitet i en netværksorganisering gennem 
ad hoc-løsninger, hvor den enkelte aktør kan ind- og udtræde i/af nye/gamle 
netværk samt have berøring med flere netværk ad gangen. Særligt for 
medieorganisationernes netværk gælder, at de går på tværs af organisationer 
samt medtager brugerne som en del af netværket i crossmedia-produktionen 
(jævnfør 5.4 om brugerinnovation). Det stiller fornyede krav til ikke-fysisk 
tilstedeværelse og åben it-understøttelse (se Bechmann Petersen & Bødker 
2008), som blandt andet udfordrer forestillingen om fysisk nærhed som 
bindingsobjekt samt en klassisk afgrænsning af indenfor og udenfor 
organisationen. Selve forestillingen om crossmedia som tæt knyttet til en fysisk 
nærhed (se også Erdal 2008; Thomsen 2008, Thomsen forthcoming) er derved 
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på samme tid begrænsende for crossmedia-netværksorganisering, idet 
medarbejderne ideelt konstant må flytte rundt for at opnå den fysiske nærhed 
med de på tidspunktet relevante personer:    
 
”det er for at gøre vores medarbejdere mere mobile, altså en medarbejder der har lavet 
radiodokumentar i lang tid skal sgu snuse til nogle ting på dokumentar for det er næste 
skridt og sådan noget, og en tekniker sidder og har fået boogie radios musik klippet til at det 
skal svinge, skal sidde tæt på redaktionen for den dag der er en, der er syg, er det en perfekt 
mulighed for at få den person ind for, jeg vil ikke sige, at være vært for en time, men noget i 
den retning.” (interview 2006 DR Medarbejder7:9) 
 
Trægheden i fysiske formelle strukturer såsom superdesken, crossmedia-
klynger, indholdsgrupper og nyhedsdesken øger stabiliteten i eksisterende 
fortolkninger af crossmedia og hæmmer interaktionen med andre netværk. 
Samtidig peger netværksorganiseringen i retning af et forøget fokus på 
decentralisering af viden og ansvar, men samtidig indskrivning af 
translationskraft. På baggrund af denne overordnede analyse af crossmedia-
organiseringen vil næste afsnit detaljeret fremanalysere eksempler på 
crossmedia-samspilsrutiner og samarbejdsformer 

6.3 Samspilsrutiner & samarbejdsformer 
Crossmedia-samspilsrutinerne askiller sig som forventet (jævnfør kapitel 2) 
markant for Nordjyske Mediers nyhedsproduktion og DR Ungs 
underholdningsproduktion. Hos Nordjyske Medier er de daglige rutiner meget 
tydelige, mens de hos DR Ung strækker sig over længere tid og umiddelbart er 
mindre rutineprægede Rutinerne omkring nyheder vil derfor i afsnittet fylde 
mest, men perspektiveres af DR Ungs samarbejds’rutiner’ som stabiliserede og 
destabiliserede bindingsobjekt.  

I forhold til nyhedsproduktionen på Nordjyske Medier kan man på 
baggrund af observationsstudierne, interviews og registreringer af aktiviteterne i 
superdesken meget groft visuelt skitsere arbejdspresset for 
medieproduktionerne over et døgn. 
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Illustration 11. Illustrationen skal visualisere arbejdspresset på de forskellige medier i løbet af et døgn. Linjens 

tykkelse indikerer stærkt eller svagt arbejdspres. (fra Bechmann Petersen & Bødker 2007). 

 
Ser man de enkelte mediers rytme, så er der perioder på dagen, hvor 
arbejdspresset supplerer hinanden, og journalisterne potentielt kan acceptere 
effektiviseringssynergien eller alliancen fra ledelsens side, som den er beskrevet 
i kapitel 4. På andre tidspunkter overlapper intensiteten hos de medieansvarlige 
hinanden, hvor modvilligheden mod samarbejds-alliancen er større til fordel for 
et monomedialt fokus. Eksempelvis har radio og tv stor intensitet om 
morgenen og formiddagen, hvor radio er produktet, der starter dagen kl. 4.30. 
Ligeledes overlapper tv og avisen hinanden sidst på dagen i intensitet, hvor 
aktiviteten på avisen for alvor begynder omkring kl. 16, når artiklerne skal 
skrives færdige og ’hullerne’ fyldes ud i avisen op til deadline kl. 22.30. Der er 
dog også nogle medieproduktioner, der afløser hinanden i intensitet. 
Eksempelvis passer radios intensitet med avisens rytme, fordi intensiteten på 
radioen primært ligger om morgenen og slutter (næsten), når avisens intensive 
periode starter. Web derimod har en lav vedvarende intensitet, mens tv har en 
høj vedvarende intensitet.64  

Denne forskel i produktionsrytmen er ikke en fast størrelse og kan 
naturligvis varieres i fastlæggelse af andre deadlines, end dem Nordjyske har 
valgt. Den eneste deadline, der er fast, er morgenavisens (for at den kan 
udkomme om morgenen). De andre deadlines er flydende. Med overlap i 
intensiteten for medieproduktionerne må Nordjyske Medier imidlertid grundet 
uændret ressourceniveau foretage valg og fravalg i prioriteringen af 

                                                      
64 For en detaljeret gennemgang af produktionsrytmen se Bechmann Petersen & Bødker 2007:548-549. 
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medieproduktionerne. Det sker, som både intensiteten i dette afsnit viser og 
aktiviteten i superdesken, ved at prioritere avisen og tv først, radioen sekundært 
og websitet tertiært. Vægtningen af medierne afspejler på den måde 
organisationskulturelle valg og fravalg eller stabiliseringer af traditionelle 
alliancer snarere end en iboende fast rytme og rutine i medierne. Alle 
medieplatforme kan skalere det iboende behov for indhold op eller ned (se 
endvidere kapitel 7). Alligevel sætter produktionsvilkårene som gennemgået 
nogle forudsætninger for allokering af ressourcer hos journalisterne og de 
tekniske medarbejdere. Eksempelvis kræver tv større ressourcer end radio, både 
teknisk og journalistisk (fotograf og journalist). 
 Når en crossmedia-rutine lykkes i Nordjyske Medier, indikerer den en 
succesfuld integration af de monomediale rutiner i produktionsprocessen eller 
en forandring af tanken fra monomediale til crossmedia-rutiner, hvilket belyses senere. 
Dette samarbejds-potentiale kommer i rutinerne til udtryk i skiftet mellem 
medieintensitet - eksempelvis mellem radio og avisen, som også betegnes af 
journalisterne i samtaler og interviews som det mindst problematiske 
crossmedia-samarbejde i effektiviseringsøjemed. Omvendt betegnes kollisionen 
mellem rutinerne for tv og avisen som den mest problematiske crossmedia-
rutine. Dette foregår dog primært på et praktisk tidsmæssigt og 
ressourcemæssigt plan, og det forekommer ikke i studiet i modsætning til 
tidligere forskning som et tegn på konkurrence mellem medierne på et 
overordnet plan som en del af den journalistiske kultur (eksempelvis Singer 2004; 
Erdal 2008; Dailey et al 2005). En decideret konkurrence indtræder først, når 
ressourceknapheden i form af tid eller mangel på indhold opstår.65  
 Hos DR gjorde samme mønstre sig gældende, selvom rutinerne var 
meget anderledes, idet de strakte sig over længere tid i forhold til 
produktionsrytmen (Ytreberg 1999). I forhold til denne produktionsrutine var 
det tydeligt i observationsstudierne, at det koordinerende samarbejde mellem 
medierne var størst i starten af perioden, hvor fælles møder spillede en rolle for 
forfinelsen af crossmedia-planlægningen og de enkelte mediers rolle i det 
samlede koncept. Ligeledes blev forskellige samspilsmodeller i konceptet prøvet 
af i dummies eksempelvis med indslag fra web-debatter i tv-programmet. Jo 
tættere produktionen kom på at ’gå i luften’, jo mindre fokus kom der af 
tidsmæssige årsager på integrationen af medierne. Tv fik følgelig som det 
’stærkeste’ medie en afgørende rolle i udarbejdelsen af konceptet (se appendiks 
11.6 for detaljeret beskrivelse). Fokus var på at indsamle brugerindslag nok til at 
forproduktionsrytmen for tv kunne etableres. Indsamlingen af indslag gik 

                                                      
65 Dette mønster kan dog skyldes casestudiets karakter som studie af organisationer, hvor den fysiske 
integration er høj for både DR og Nordjyske Medier – jævnfør kapitel 2. 
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derfor udenom webplatformen, idet (tv)tilrettelæggerne tog på tour rundt i 
landet for ”manuelt” at indsamle brugerindslagene på gymnasier og andre 
ungdomsinstitutioner. 
 For at systematisere de fælles rutiner som crossmedia-bindingsobjekt 
yderligere vil analysen syntetisere de mønstre for crossmedia-samarbejde, der 
kan trækkes ud af studierne på DR og Nordjyske Medier. Kortlægningen vil i 
det følgende skitsere translationen som stabiliserende og destabiliserende 
praksis i forhold til henholdsvis:  
 

1. Vidensudveksling  
2. Sparring i forhold til medieoptimering  
3. Versionering og fordeling af ressourcer  
4. Funktionel fordeling af medieroller i samlet koncept  
5. Fælles produktion til flere platforme 
6. Enkelt journalist producerer til flere platforme 

 
 Crossmedia-samarbejdsformerne forekom ikke hver for sig, men ofte med 
forskellig styrke i de studerede cases.  

6.3.1 Vidensudveksling 
Vidensudvekslingen fandt ofte sted i det daglige arbejde som kollegial ’small-
talk’ primært synligt i nyhedsproduktionen jævnfør analysen i afsnit 6.1, men 
var også til stede i DR Ung, hvor eksempelvis frustrationer over manglende 
brugerdeltagelse fyldte meget. Med forbehold for metodens bias i denne 
henseende foregik vidensudvekslingen uformelt og uproblematisk, og jeg 
tillagde ikke i studiets udøvende fase denne vidensudveksling større vægt som 
crossmedia-samarbejdsrutine. Retrospektivt er sådan uformel vidensudveksling 
med til at informere medarbejderne om, hvad der foregår på de andre 
platforme i samme ’crossmedia-univers’ og på den måde binde produktionen 
sammen (Deuze 2004). Formelt spillede møderne en væsentlig rolle for 
vidensudveksling i både DR og Nordjyske Medier. I DR drejede det sig om 
ugentlige og ad hoc-møder, hvor status for de forskellige mediers indsats blev 
fremlagt. På Nordjyske Medier fandt møderne sted i superdesken flere gange 
dagligt kl. 9.30, 11.00 og 16.00 med et ekstra møde til langtidsplanlægning om 
tirsdagen kl. 13.00. Møderne varede cirka en halv time. 9.30-mødet var et 
ledermøde, mens de andre møder samlede mediedirigenten, de medieansvarlige 
og gruppelederne. Her blev udvekslet historieplaner fra gruppelederne og 
behov fra de medieansvarlige. Specifikt i forhold til vidensudvekslingen blev 
der foretaget en obligatorisk ’runde’ blandt de fremmødte, hvor dagens 
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historier blev introduceres i forskellige versioner afhængig af tidspunktet på 
dagen.  
 Denne crossmedia-vidensudvekslingsform blev dog i højere grad 
destabiliseret af tv-medarbejderne på DR jo tættere de kom på deadline til stor 
beklagelse for web-medarbejderne (interview DR Medarbejder3). 
Vidensudvekslingen på møderne blev ligeledes af mange journalister på 
Nordjyske Medier set som en ’tidsrøver’ (se Bechmann Petersen & Bødker 
2007; Aaløkke et al 2005). Hvor der tidligere var naturlige travle og mindre 
travle perioder i løbet af dagen i de mediespecifikke rutiner, så er der potentielt 
travlt hele tiden i crossmedia-rutinen. Det skyldes de flydende deadlines og 
muligheden for at publicere nye historier eller versioner: ”vi kan arbejde i flow 
hele tiden” (NM Medarbejder16:6). Udover et udtrykt pres på indholdslevering 
og en øget prioriteringsmentalitet, medfører det et problem i forhold til at 
fastsætte mødetidspunkter, der tilgodeser de mediespecifikke 
produktionsrytmer. Møderne passer til avisrytmen, men ikke til tv, radio og 
webs mere ’flydende’ karakter, der synes at have brug for flere, kortere møder 
med koordinering og brainstorm. Eksempelvis overhørte web konsekvent 
møderne med ryggen til, mens han arbejdede. Den tv-ansvarlige var flere gange 
nødt til at vende sig væk fra mødet, fordi en ny udsendelse skulle forberedes. 
Alligevel var det vigtigt for især tv at deltage i mødet, fordi vedkommende på 
alle observerede møder mindede gruppelederne om at sørge for produktion af 
historier til tv. 

6.3.2 Sparring i forhold til medieoptimering 
Sparring i forhold til medieoptimering handlede om at søge råd om, hvordan 
vinklingen skulle være for det pågældende medieprodukt, eller hvordan 
produktionsbehovene udtrykt af de medieansvarlige på de enkelte medier fik 
bedst mulige vilkår. Denne sparring fandt hyppigt sted primært mellem 
mediedirigenten og de medieansvarlige eller journalisterne på Nordjyske Medier 
samt mellem medieansvarlige og eventuelt chefredaktører på DR. Begge steder 
foregik det én til én eller på møderne, hvor flere medier var til stede. Møderne 
og mediedirigenten bliver derved vigtige crossmedia-bindingsobjekter, hvor 
blandt andet evaluering af historiedækning finder sted. I sig selv kan denne 
crossmedia-samarbejdsform anskues som både fremmende og hæmmende for 
crossmedia. Fremmende fordi den fordrer bedst mulige crossmedia i 
forståelsesalliancen ’summen af enkeltdelene’ (eksempelvis DR Ledelse1 
interview 2006), ligesom diskussionen af de forskellige vinklinger gjorde 
bevidstheden om det samlede crossmedia-produkt større. Den er imidlertid 
også hæmmende. For det første fordi evalueringen finder sted med 
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udgangspunkt i avisen som systematisk bladres igennem, hvorimod dækning på 
andre platforme kun evalueres ud fra erindring og med udgangspunkt i avisen. 
For det andet fordi den finder sted i en ressourceknaphed. På de observerede 
møder på Nordjyske Medier opstod der eksempelvis ofte en konflikt mellem tv, 
der udtrykte desperat behov for historier til at fylde deres flade ud, mens avisen 
fokuserede på overskrifter og billeder. Avisen krævede fokuseret indsats af 
indholdsgrupperne, men tv ville have en dækning af flere historier. I DR blev 
det et økonomisk spørgsmål, hvor tv ville opprioritere budgettet til ’ordentligt 
tv’, mens web-ansvarlige var utilfredse med en degradering til programrelateret 
site. Grundet ressourceknapheden bliver det et sammenstød mellem 
monomediale interesser (Singer 2004) og fordrer det, der bredt har været 
beskrevet som ’coopetition’ (Dailey et al 2005; Singer 2004; Picard et al 2008; 
Erdal 2008). ’Coopetition’ beroede på en mediehierarkiseret prioritet i både DR 
og Nordjyske Medier, hvilket kort fremlægges i det følgende, men yderligere er 
behandlet i Bechmann Petersen (2006a;2007a). 

6.3.3 Versionering og fordeling af ressourcer 
Versionering og fordeling af ressourcer i henhold til prioritet handlede i høj 
grad om koordinering og planlægning af historieforløbet og vægtningen af de 
forskellige platforme ressourcemæssigt i det overordnede crossmedia-univers. I 
modsætning til sparring som samarbejdsform handler denne samarbejdsform 
om beslutninger enten om tilbageholdelse af viden eller ressourcefordeling i 
forhold til prioriteter i crossmedia-produktet. 

På Nordjyske Medier foregik det som en del af rutinen omkring 
morgenmødet og blev fulgt op på senere på dagen afhængig af nyhedernes 
udvikling. Det drejede sig om, hvilke nyheder, der skulle i hvilke medier, 
hvornår og i hvilken version (forstået graden af tilbageholdelse af viden). 
Samtidig blev vægtningen af nyheden fastlagt og følgelig adgangen til knappe 
ressourcer såsom journalister, fotografer, optageudstyr og redigeringsfaciliteter: 
”der er mange flaskehalsproblemer” (samtale 2005 NM Medarbejder19:4).  

Mediedirigenten var den person, der skulle foretage den endelige 
koordinering og prioritering på baggrund af de på mødet fremsatte historier (på 
Fedtfejden var det projektlederen). Vender vi tilbage til arbejdspresset fordelt 
på medieprodukter over døgnet, så viste illustrationen (6.3), at den registrerede 
intensitet er høj for alle medier i tidsrummet 11:40-12:00. Det må i forhold til 
observationsstudiernes udsigelsesomfang betegnes som det kritiske tidspunkt for 
crossmedia i forhold til allokering af ressourcer og prioritering mellem 
medieprodukterne. Det understøttes af udsagn fra mediedirigenten om, at det 
kan være svært at få placeret historier, når journalisterne er godt i gang, så det 
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gælder om at ’gå en runde’ tidligt (samtale 2005 NM Medarbejder25). Samtidig 
oplever fotograferne en massiv booking lige efter middag på såvel still som 
levende billeder.  
Hvor utilfredsheden blandt journalisterne om manglende ressourcer er tydelig, 
er translationsarbejdet omkring tildeling af betydningsfulde historier med mest 
mulig viden en regulær magtkamp, der bærer præg af mange translationer og 
monomediale alliancer. Her blev der skelnet mellem solo-nyheder og 
fællesnyheder, som tidligere studier også viser (Singer 2004; Erdal 2008; Fjærvik 
2007). Fællesnyheder går til alle, mens solo-nyheder prioriteres i forhold til 
kannibaliseringstanken i kapitel 5 og ofte tilbageholdes af mediedirigenten til 
betalingsplatforme såsom avisen og tv i nævnte prioritetsrækkefølge. 
Webmedarbejderne er bemærkelsesværdigt fraværende i diskussionen herom, 
mens tv ikke overraskende søger at ændre på prioriteten, men i modereret form 
ved at acceptere avisens status som primærmedie.  

Hvor tidligere studier (eksempelvis Ytreberg 2007) peger på et fravær 
af primetime i crossmedia-produktion, idet deadlines bliver flydende jævnfør 
tidligere, så insisterer ledelsen på Nordjyske Medier på at fastholde én 
primetime for hvert medie, hvilket er med til at intensivere fordelingen af 
historiematerialet:  
 
”i virkeligheden er der kun én reel god tophistorie i udbud til alle medier, så har man jo lidt et 
forbandet problem, for hvor er det så lige den skal breakes først, og hvordan skal den, vi får 
hele tiden tilbagemelding fra avisholdere, at de gider ikke alle de gamle nyheder for de har jo 
set det på tv, hvis ikke vores tv så på en anden kanal…primetime vil være afskaffet når man 
har deadline hele tiden, så er det ikke rigtigt, der er primetime på alle medier og det stiller 
store krav at arbejde med nyhedsudviklingen i løbet af en dag for at tage højde for at der skal 
være en tophistorie til alle medier i deres primetime i hvert fald, altså en decideret tophistorie, 
så kan man skralde af med noget af det blødere på andre tidspunkter” (interview NM 
Ledelse4 2006:17) 

 
Samme mønstre gør sig gældende på DR-produktionen, hvor de økonomiske 
ressourcer udgør forhandlingsemnet. Fordelingen heraf foregik på 
chefredaktions- og gruppelederniveau, hvorfor det lå udenfor mine 
observationsstudier, men uoverensstemmelser i fordelingsprocessen kom 
tydeligt til udtryk i mine ledelses- (DR ledelse4) og medarbejderinterviews: 
 
”så kunne vi da også lave sådan og sådan…det kommer så til at koste ½ mio., så det kan 
du ikke få, nå men så vil jeg gerne have noget man skal kunne sådan og sådan, så bliver det 
helt urealistisk, hvad de vil have, og så mister de interessen for det, når vi siger, at det I kan 
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få er en beskrivelse af værterne og programmerne og en foromtale af det kommende program og 
en streaming af det nyeste program. Det er hvad der er råd til på de fleste produktioner” (DR 
Medarbejder5:7) 
 
Evalueringen af produkterne finder stadig sted i forhold til hvert enkelt produkt 
og ikke på tværs. Det vil med andre ord sige, at hver chefredaktion 
”suboptimerer” sit område og kan således ”skide på samarbejdet” (DR 
Ledelse1 05:6). Samtidig foregår udbuddene generelt overordnet set i DR ud fra 
en monomedial model (eksklusiv nye medier) frem for en crossmedia-model, 
selvom casene i studiet beror på brugergenereret indhold samt mobilmediet 
som satsningsområde: 
 

 
Illustration 12. Diagram af udbudsrunden 2005 som udelukkende indeholder tv og radio-runder. 

 
Sammenfattende viser studierne på både Nordjyske Medier og DR, at selvom 
der forsøges at samarbejde på tværs af medierne i form af både udveksling af 
viden, idéudvikling og sparring samt egentlig produktionssamarbejde (6.3.5 & 
6.3.6), så eksisterer der på tidspunktet for studierne ’coopetition’ i form af 
translationsarbejdet med dominans af avis (Nordjyske Medier) og tv (DR). 
Denne udøvelse af samarbejdsformen beror dels på en indikation af, at 
medarbejderne primært føler sig tilknyttet til én bestemt platform, dels at 
ledelsen prioriterer ’gamle’-dominansmedier over andre medier i fordelingen af 
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ressourcerne eventuelt som resultat af translationsarbejdet fra de monomediale 
medarbejdere.  

6.3.4 Funktionel fordeling af medieroller i samlet koncept  
Funktionel fordeling af medieroller i et samlet koncept beror som 
samarbejdsform på en sammentænkning af et crossmedia-historieunivers og 
bygger igen på koordinering via en crossmedia-projektleder eller en 
enkeltjournalist-produktion (se 6.3.6). I det længerevarende 
underholdningskoncept Blokken og Spam samt i nyhedseventen, der er 
tilrettelagt over længere tid og bryder med den daglige rutine (Fedtfejden se 
appendiks 11.5), er diskussionen om mediernes funktionelle rolle mest markant 
og viser også flest eksempler på rolleændringer. I det daglige er der en 
dominerende rollefordeling mellem medierne, som dog ikke i samme grad 
ekspliciteres og translateres. Kapitel 7 vil analysere mediernes funktionelle roller 
nærmere.  

Som samarbejdsform beror den funktionelle fordeling af medieroller 
ligeledes på en stabilisering af traditionelle netværk eller vægtning af de 
dominerende medier fra forrige afsnit. På DR er bevidstheden om websitet stor 
og betydningsfuld selv i hele konstruktionen af konceptet fra DR Ungs side på 
foranledning af mobil og brugergenereret indhold som satsningsområder fra 
ledelsens side. Dog ”dræber” tv-produktionsprocesserne (muligvis) utilsigtet en 
egentlig eksperimenteren med brugergenereret tv i form af vante 
tilrettelæggermønstre, studietilgang, værtfunktioner samt daglige 
produktionsrutiner (se 6.4). Det sker som beskrevet, fordi 
produktionsmedarbejderne og chefredaktionen bevidst og ubevidst 
opprioriterer tv som værende vigtigst. Denne stærke alliance manifesterer sig i 
hele organisationen økonomisk såvel som kulturelt, som det er fremanalyseret 
oven for. Selvom DR Ung skulle være en af de afdelinger, der er mest 
crossmedia - og havde et samlet budget, fordi ”tingene switcher ind og ud” 
(interview 2006 DR Ledelse5: 2), så skelnes der reelt i høj grad mellem dine og 
mine penge; ” mine penge som den er blevet finansieret af” (DR Ledelse5 5) og 
”de [pengene, red] skal bruges til at ramme skærmen” (DR Ledelse5 7). 
Ligeledes er det revolutionerende, hvis nettet bliver prioriteret før tv. 
Eksempelvis var det ”provokerende sagt at 2007 har vi premiere på nettet” (DR 
Ledelse5 5). Og helt afvigende var det, hvis websitet skulle fungere uafhængigt 
af tv eller radio. Dette på trods af at konceptet Blokken havde fokus på det 
brugergenererede indhold, og at websitet ud fra egne udsagn var helt 
uundværligt for konceptet, imens tv godt kunne undværes. Der kan være nok så 
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høje brugertal, men hvis seertallene er lave, bliver det lukket (DR Ledelse1: 5-
6). 
 Hos Nordjyske Medier er det ikke overraskende samme hierarkisering 
og styrkeforhold i rollefordelingen mellem ”nye” og ”traditionelle” medier, der 
blev fremanalyseret. Forskellen fra DR er, at websitet ikke fra starten var 
tiltænkt en væsentlig rolle i crossmedia-nyhedsuniverset i de studerede cases 
eller den overordnede daglige produktion. Ifølge de adspurgte journalister i 
spørgeskemaundersøgelsen producerede 78% dagligt til avisen, mens 25% aldrig 
producerede til websitet: 
 
Hvilke medier arbejder du med? 

 Altid % ofte % 
af og til 
% 

sjældent 
% 

aldrig 
% 

Intet svar 
% 

medier       
TV 6% 25% 28% 9% 16% 16% 
radio 16% 25% 13% 16% 13% 19% 
avis 78% 3% 6% 0% 3% 9% 
web 0% 3% 25% 13% 25% 34% 
10 min 9% 0% 3% 13% 50% 25% 
foto 9% 0% 3% 0% 53% 34% 

 
På lokalredaktionen producerede 100% dagligt til avisen, mens 47% af de 
adspurgte angav, at de aldrig producerede til websitet. Ledelsens vision omkring 
en helhedstænkende organisation er i praksis ikke en produktionsmæssig 
realitet:  
 
”tidligere lå en journalists identitet i produktet – i avisen, og ikke bare avisen, men i præcis 
Aalborg eller Vendsyssel. Så når det hedder 24Nordjyske eller Nordjyske Medier, så bliver 
identiteten ikke på produktet, men på faget, at man laver journalistik og den hænger heller 
ikke på platformen” (NM Ledelse67:3) 
 
Ledelsen fremlagde det som en bevidst prioritering: ”web og radio har holdt sig 
lidt i baggrunden pga. 24Nordjyske. Det er en bevidst prioritering. Så vi går på 
banen, når tv er mere indarbejdet” (samtale 2005 NM Ledelse3:4). Denne 
rollefordeling supporteres endvidere af, at ledelsen udelukkende systematisk 
evaluerer avisen på møderne, mens de øvrige medier nævnes sekundært 
(Bechmann Petersen & Bødker 2007). Ligeledes fastholdes avisens mødetider, 
selvom de ikke passer ind i de øvrige medieproduktrytmer og -behov.  
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Studierne giver mulighed for at se en udvikling fra 2004 til 2006 i 
forhold til rollefordelingen som hiearkisering og konkurrence mellem 
medieprodukterne. I DR Ung faldt man tilbage på en mere traditionel tv-
produktion, men omvendt oprettede man en crossmedia-producent, som 
brugte megen af sin tid på webproduktion (Spam). På Nordjyske Medier 
opprioriterede man brugergenereret indhold i Centrumuniverset, men 
crossmedia-integrationen med gratisaviserne blev efter studiets ophør nedlagt 
og karakteren af brugernyheder betragtet med megen skepsis (se 6.4). Ligeledes 
tildelte man websitet større budget og en central plads i den større 
eventsatsning på foranledning af brugerne (Fedtfejden). Det er dog ikke en 
ensidig kulturel opprioritering af websitet, fordi anerkendelsen af websites’ 
status blandt medarbejderne i den daglige produktion ikke altid fulgte med. 
Eksempelvis udtaler en journalist i løbet af dækningen af børnehavebesparelser 
i 2006: ”det der med internettet, det er der ikke så mange der når at kigge på” 
(observationsnoter). Underforstået; derfor skulle man ikke bruge tid på at 
producere til websitet eller indregne versioner hertil i produktionsrytmen. 
 Sammenfattende viser studiet, at den funktionelle rollefordeling 
foregår ud fra samme alliancedominans som skitseret i forrige afsnit, men 
forsøget på at ændre denne dominans fylder mere i studierne på DR end hos 
Nordjyske Medier. Kapitel 7 vil nuancere den funktionelle rollefordeling fra et 
spørgsmål om hierarkisering til en diskussion om konkrete platformsfunktioner 
i det samlede crossmedia-produktkredsløb. 

6.3.5 Fælles produktion til flere platforme 
På basis af samtaler og interviews er hovedreglen umiddelbart, at crossmedia 
enten produceres som monomedialt specialiseret foretagende, hvor hver 
platform har tilknyttet producerende og ansvarlige, eller som crossmedia-
journalist, hvor en enkelt medarbejder producerer til flere platforme (se 6.3.6). 
Ved mere detaljeret gennemgang af analysematerialet og på basis af 
ovenstående afsnit er det imidlertid interessant at diskutere denne konklusion i 
lyset af oplevet tilhør og medieproduktion.  

Diskussionens første omdrejningspunkt er i denne henseende, at 
team-identifikationen i interviews og samtaler først og fremmest er monomedial 
frem for den indholdsgruppe, som medarbejderne tilhører: ”radio og tv er to 
vidt forskellige typer mennesker – måde at tænke på, måde at fortælle historier 
på, måden at snakke på” (DR Ledelse4 8). Den stærke monomediale alliance 
medfører, at den oplevede fælles produktion foretages inden for samme medie og 
ikke til flere platforme, hvilket ville være tilfældet, hvis indholdsgrupperne stod 
stærkere som bindingsobjekt eksempelvis: ”Der kan også være 2 på én historie for at 
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få dækket den på to medier – det giver masser af god erfaring, hvor samarbejdsrelationen 
udvikles. Det gør lidt op med ”the lonely writer” (NM Ledelse6:2).  

Diskussionens andet omdrejningspunkt er, at produkterne kun regnes 
for ”rigtig” crossmedia, hvis de er produceret med særligt henblik på de enkelte 
platforme og ikke virker som COPE eller en kloning af indholdselementer til de 
forskellige platforme, som var fokusområde i kapitel 5 (se yderligere afsnit 6.5). 
Samtidig viser studierne, at særlige sammenbindende funktioner som 
henvisninger mellem medier eller cross-promotion (Dailey et al 2005; Dena 
2004), layout, logo og værter (se endvidere Bechmann Petersen 2007), hvilket 
muligvis ikke regnes for egentlig produktion, foregår i et teamsamarbejde på 
tværs af platformene – især i casestudierne af de længerevarende produktioner 
(interview 2005 DR Ledelse3 interview 2006 Nordjyske Medier NM Ledelse4). 

Diskussionens tredje omdrejningspunkt handler om, hvor grænserne 
fra delt viden og sparring til egentlig fællesproduktion går. Tidligere forskning 
(Dailey et al 2005; Singer 2004) skelner mellem disse samarbejdsformer, hvilket 
muligvis reproduceres i den oplevede produktion. Observationsstudierne på 
Nordjyske Medier viser dog, at det egentlige produktions(sam)arbejde 
eksempelvis for radio foregår ved at tænde for udstyret, optage interviewet og 
kort redigere lydfilen til egentligt indslag. Det er ofte kun selve optagelsen eller 
skrivningen (artikler), der sker individuelt, mens forberedelser (ofte kaldet 
research) og efterbehandling til flere platforme ofte sker i teams. På DR 
anvendes tv-programmet ligeledes på alle platforme (jævnfør COPE i kapitel 5), 
forberedes og efterbehandles i team på tværs af medier. Crossmedia-rutinen 
omkring afhandlingens cases kan skitseres i følgende proces: 

 
Case Crossmedia-procesforløb 
Børnehavebesparelse 
 

Historieidé -> crossmediaplanlægning -> 
informationsindsamling, produktion af forskellige 
grundprodukter -> crossmedia-efterbehandling 

Fodboldkamp 
 

Crossmedia-skabelon -> informationsindsamling, 
produktion -> crossmedia-efterbehandling 

Fedtfejden 
 

Konceptidé -> crossmedia-eventplanlægning -> framing  
->eventstart ->informationsindsamling, produktion,  
Support, forbedring af framing/facilitering, crossmedia-
efterbehandling->eventslut->facilitering 

Blokken 
 

Strategiske satsningsområder->konceptidé->framing og 
planlægning ->facilitering, produktion->crossmedia-
efterbehandling 

Spam Erfaringsbaseret konceptudvikling ->framing->facilitering 
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 og produktion->crossmedia-efterbehandling 
 

Bemærkelsesværdigt er det, at for stort set alle cases sker informationsindsamling (research) og 
produktionen af crossmedia-produkter som integrerede processer, hvor produkterne indgår som 
en del af research til senere produkter. Mest tydeligt er det i casen om dækning af 
børnehavebesparelser. Her anvendes radiointerview som informationskilde til 
avisens artikel. Alligevel fremkommer samme mønster på de længerevarende 
cases som Fedtfejden, Blokken og Spam, idet websitet samler 
indholdselementerne løbende (se også kapitel 7). 

6.3.6 Medarbejdere producerer til flere platforme 
I modsætning til den oplevede fællesproduktion til flere platforme, så har 
medarbejderen, der producerer til flere platforme, historisk set været 
omdrejningspunkt for crossmedia på såvel Nordjyske Medier som DR. Kapitel 
4 redegjorde for, hvordan effektiviseringssynergien i starten af perioden hurtigt 
indeholdt forestillingen om den bimediale og trimediale medarbejder, som et 
ressourcebesparende og fleksibilitetsfremmende potentiale.  
 I observationsstudierne er produktionsformen særlig tydeligt i 
casestudiet af Spam på DR (se appendiks 11.7), hvor værten foretager stort set 
alt selv på nær kameraføringen til tv-programmet. I fodboldkampen (appendiks 
11.3) på Nordjyske Medier foretager journalisten både tv- og radiodækning med 
til tider en mikrofon til hver platform samt til andre tider forskellige versioner. I 
historien ombørnehavebesparelser (appendiks 11.4) laver den ’skrivende’ 
journalist også radioindslag som del af research-interview til avisartiklen. På 
Fedtfejden optræder værterne fra radiodækningen som konferenciers i finalen, 
som igen blev dækket af alle medier (appendiks 11.5). I den daglige 
nyhedsrutine hjælper radioansvarlige med at opdatere websitet med nye 
historier, inden den webansvarlige møder ind, mens den webansvarlige til 
gengæld laver trafikradio i løbet af dagen. 
 Medarbejderne på DR og Nordjyske Medier anså dette crossmedia-
bindingsobjekt som en piggy-back-mulighed for at gøre sig selv mere værd og 
efterspurgt (se 6.4), hvilket bekræfter resultater fra eksisterende forskning 
(Erdal 2008; Singer 2004). På Nordjyske Medier viste interviews og samtaler 
dog, at stabiliseringen af ”samarbejdsformen” som effektiviseringssynergi ikke 
overraskende var skrøbelig hos medarbejderne på Nordjyske Medier. 
Medarbejderne bemærkede i samtalerne et øget tidspres, samt at der var 
problemer med mediernes rytme, som ikke umiddelbart supplerede hinanden 
godt. Det kan pege på en faktisk kollision mellem rytmerne for de enkelte 
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medieproduktioner, men det kan også pege på en monomedial forståelse af 
produktionen.  

Den overordnede holdning ifølge samtaler på Nordjyske Medier til 
produktionsprocessen er, at crossmedia for skriveprocessen betyder:: ”flere 
forstyrrelser vil jeg sige” (NM Ledelse1:4). Det er svært for journalisterne at 
bevare fokus, og de føler ikke, at de er i stand til at gøre deres arbejde 
(artikelskrivning) grundigt nok. Der knytter sig på observationstidspunktet 
bestemte rytmer og rutiner til produktionen af de forskellige medieprodukter 
(Bechmann Petersen & Bødker 2007). Når journalisterne arbejder på en 
avisartikel, sker research som hovedregel (pre-scheduled og non-scheduled 
nyheder) før middag og skrivningen om eftermiddagen op til deadline om 
aftenen. Hvis en unsceduled nyhed kommer ind for sent til, at det kan nås både 
at sende journalister ud og bagefter skrive artiklen, bliver man nødt til at vente 
med dækningen til næste dags avis.  

Radioen har derimod deadlines løbende, fordi de laver små 
nyhedsflader fordelt over hele dagen. Deres researchperiode er kortere, 
manuskriptet mindre omfattende og derfor hurtigt at forfatte. Tv har samme 
løbende deadline med 3-4 deadlines i løbet af dagen, hvor den 15 minutters 
nyhedsflade opdateres. Produktionen af tv kræver dog mere planlægning, fordi 
det tekniske udstyr skal være ledigt, og journalist og fotograf skal arbejde 
sammen og være til rådighed samtidig. Journalisterne, der lavede tv, så det 
endvidere som en kvalitet at være i de rammer, som nyheden berørte (jævnfør 
observationsstudier af børnehavebesparelser) for ikke at bruge for mange 
arkivbilleder. Det tager følgelig også længere tid at sætte udstyret op og gøre 
klar til optagelserne. Samtidig er redigeringsprocessen for tv-redigering mere 
langsommelig end radioredigering, hvor der ”kun” skal klippes i lyd.  

Webproduktionen omtales ikke i interviews og samtaler som et led i 
den daglige produktionsrutine. Ifølge observationsstudierne fungerer web på 
den ene side som en beredskabscentral, der er bemandet hele tiden, klar til at 
rykke ud med dækning, når den ”store” nyhed kommer, som ikke kan vente til 
de andre medier. På den anden side fungerer produktionen ved at tage 
automatisk kopi af avisdækningen om aftenen samt publicere bureauartikler. 
Der var ikke nogen selvstændig produktion af nyhedsprodukter, hvilket derved 
forklarer den manglende omtale. Webrutinerne flytter sig dog under studiet, 
som beskrevet i kapitel 4 og afsnit 6.3.4. Brugernyheder kommer til i 
DitCentrum, selvom de ikke opfattes som rigtige nyheder af journalisterne (se 
også 6.4). Websitet fungerer ligeledes som optakt og fastholdelse ved større 
events. Derfor arbejder webafdelingens tekniske medarbejdere ofte på at skabe 
rammer for brugerinput i sådanne events eller på at skabe rammerne for, at sitet 
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kan fungere som opsamlingssted for de øvrige produkter. Rytmen på 
webproduktionen er flydende og kan understøtte den ’flydende’ overgang 
mellem informationssøgning og produktion som beskrevet i forrige afsnit. 
Alligevel regnes web ikke med på lige fod med de andre medier, hvilket kan 
hænge sammen med kvalitetsopfattelsen af den ’gode’ nyhed (Singer 2004; 
Erdal 2008) hos journalisterne (se 6.5) samt de anderledes definitioner af 
indhold, der er forbundet med webproduktion (jævnfør kapitel 5).  

Selvom crossmedia-journalisten, som varetager hele produktionen af 
Spam i observationsstudierne, har svært ved at nå at producere til og ’pleje’ alle 
platforme, så udtrykker han ikke andre problemer, end at adgangen til teknisk 
hjælp er mangelfuld og beklagelig, idet han skal have hjælp til at oparbejde 
denne viden selv. Forskellen i accepten af samarbejdsformen er markant og kan 
tentativt pege på DR medarbejderens manglende profession og følgelig større 
ønske om at gøre sig selv mere værd, mens journalisterne på godt og ondt har 
en større faglig ballast. Cottle (2003) og Deuze (2007, 2008) viser blandt andre, 
hvorledes tv-underholdningsbranchen traditionelt har været og er præget af 
korte projektansættelser, hvor genansættelser beror på kompetencer og tidligere 
roller i forskellige produktionsnetværk. 

Sammenfattende må det eksisterende konkurrenceforhold mellem 
monomedier om henholdsvis produktionstid og økonomiske midler 
grundlæggende bero på en skrøbelig crossmedia-effektiviseringsalliance. 
Analysen viser, at i økonomisk eller tidsmæssigt pressede situationer vælger 
man det medie, der har størst vægt i organisationen og for ens status som 
passagested, eller det medie, man føler sig mest sikker i. Dette på trods af de 
signaler, som organisationerne sender udadtil:  
 
”Man forestiller sig et kollektiv af homoseksuelle, og de har så besluttet sig for, at de vil 
adoptere et barn for så vil de sende et signal til politikerne om, at homoseksuelle kan være lige 
så gode forældre som heteroseksuelle. Nu har de så fået det her barn, og det er et rigtig godt 
signal til omverdenen til politikerne og til alle mulige interesseorganisationer. Men problemet 
er, at der er sgu ikke rigtig nogle, der gider at give barnet ble på, eller give det mad, eller lære 
at gå og skrive. På et eller andet tidspunkt begynder barnet at kede sig, og så tager barnet 
tilbage og så skal de nok få øje på det (griner).” (DR Ledelse2:10) 
 
Denne monomediale selvforståelse fremmes af allerede fremanalyserede daglige 
utilsigtede signaler såsom evalueringsmålestok, skæve budgetprioriteringer samt 
organisatorisk inerti eller stabilisering af traditionelle alliancemønstre, men den 
bliver for alvor vakt til live af crossmedia-trimningsalliancen. Forestillingen om 
synergi som trimning eller effektivisering synes ifølge medarbejderne at være 
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hovedårsagen til konkurrencen mellem medierne. De skal kæmpe om de samme 
ressourcer som tidligere var til rådighed for ’de gamle medier alene’. Endvidere 
synes kvalitetskriterierne for crossmedia ikke at være forandrede (se 6.5). Der 
eksisterer følgelig en forestilling hos medarbejderne om, at hvis henholdsvis 
pengene og tiden var der til at producere crossmedia, så ville der ikke herske et 
behov for at prioritere i produktproduktionen. Alligevel har denne analyse 
peget på, at det ikke kun er i de bevidste fravalg, at denne prioritering finder 
sted, men i høj grad også beror på organisationsinerti og crossmedia-
destabiliserende alliancer, hvor translationsprocessen ikke umiddelbart 
understøtter crossmedia-arbejde.  

6.4 Kompetencetranslation 
Forrige afsnit pegede blandt andet på, at medarbejdernes primære tilhør som 
monomedial frem for crossmedia er med til at gøre crossmedia-arbejdet ustabilt 
i begge organisationer, idet coopetition derved finder sted på et medieplan frem 
for et indholdsplan. Særligt inden for (nyheds)journalistforskningen har 
gentænkningen af professionen været central: ”Journalists need to redefine their 
role and identify which of their core values they want to fight to preserve” 
(Project for Excellence in Journalism fra Deuze 2007:156 samt Singer 2008). 
Det samme mønster er sværere at kortlægge inden for tv-
underholdningsproduktion, idet der jævnfør tidligere ikke findes én samlende 
profession. Alligevel er kompetencer også her et interessant og diskuteret emne 
i studiet som både viden, roller og handlemønstre. 
 Vender vi tilbage til teoriudviklingen omkring crossmedia-
produktionssociologi i kapitel 3, så indeholder refleksion-i-handling og 
refleksion-over-handling dette gentækningsmønster. Alligevel har analysen 
redegjort for, at denne gentænkning i høj grad er en del af et 
translationsarbejde. Gentænkningsmønstrene sørger ikke for, at den 
professionelle ikke trækkes ind i fejlagtige mønstre, men gentænkning kan i lige 
så høj grad bero på en politisk stillingtagen til ens placering i forskellige 
netværksalliancer. 

Ser man alligevel på de mønstre, der foretages i translationen af 
kompetencer mod crossmedia, er hovedvægten i studiet på, at netværkets 
enkeltdele skal tænke crossmedia i henhold til produktions- og 
koordineringskompetencer. Man kan ikke adskille de to som særskilte kompetencer, 
men de beskriver et fokus på efteruddannelse (viden-i-handling) i at tænke alle 
medier eller direkte at kunne foretage produktion til alle medier (jævnfør 6.3.6). 
Samtidig beskriver medarbejderne og ledelsen en større koordineringsopgave 
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eller -behov for projektledelse end traditionelle produktioner, fordi trimnings- 
og effektiviseringssynergialliancen beror på en strategisk sammentænkning.  

Tidligere (nyheds)journalistforskning har peget på lignende mønstre i 
øget grad af vidensudveksling, fællesproduktion og generalistegenskaber (Singer 
2004). Dailey et al (2005) foreslår et kontinuum mellem cross-promotion, 
kloning, coopetition, indholdsdeling og konvergens. Modellen har dog været 
bredt kritiseret (Deuze 2004:140; Hjeltnes et al 2007:10 fra Erdal 2008; Erdal 
2008:72) for at se stadierne som isolerede samt et normativt syn på konvergens 
som et ultimativt slutstadie, hvor tidligere stadier er ’dårligere’ end senere. 
Modellen tager udgangspunkt i beskrivelsen af organisationen omkring særligt 
fysisk adskilte produktioner.  

Erdal (2008) tager udgangspunkt i fysisk integrerede produktioner 
ligesom dette studie og kritiserer Dailey et al for ikke at beskrive de forskellige 
måder, hvorpå indhold vandrer mellem platforme som eksempelvis Boczkowskis 
(2004:51) kategorisering af ’repurposing’, ’recombination’ og ’recreation’, hvor 
graden af genbrug diskuteres. Samme inddeling går igen mere udfoldet i Puijk 
(2007) som separat on- og offline produktion, multiplatform publikation med 
samme indhold, genbrug af indhold, genbrug med merværdi online samt 
integreret produktion. Erdal foreslår som Puijk og Boczkowski en integration af 
et organisatorisk niveau og et tekstuelt niveau i form af indholdsvandring. Han 
(2008:73) inddeler følgelig den ”nye” crossmedia-journalistik i ”single-reporter 
multiplatform journalism” (én journalist producerer samme historie til flere 
platforme), ”hard-drive journalism” (samme historie versioneres), 
”intraplatform coordination” (informationsdeling og koordinering) og 
”intraplatform production” (råmateriale- og indholdsdeling). Ved kun at 
behandle fire former reduceres dog både det organisatoriske og det tekstuelle 
niveau.  

Mønstre i dette studie, som både beskæftiger sig med crossmedia-
nyheds- og underholdningsproduktion ud fra en integreret organisatorisk model 
(jævnfør kapitel 2), lægger sig i forlængelse af ovenstående studier. Analysen 
viser ligesom de øvrige studier, at der ikke er noget klart slutmål i form af 
konvergens (Dailey et al), og at de forskellige stadier ikke kan betegnes som 
stadier, men som sideløbende mønstre i produktionsprocessen (jævnfør 6.3). 
Analysen har vist, at i denne afhandlings medieforandringsteoriramme skal det 
ses som et udtryk for dels, at crossmedia (eller konvergens hos Dailey et al.) 
flytter sig under konstant translation, dels at denne translation sker som 
sideløbende crossmedia-alliancer, der skaber side- og sammenløbende former 
for crossmedia. Eksempelvis eksisterede coopetition samtidig med 
indholdsdeling og –sparring.  
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Omvendt har studiet ikke nogen registrering af produktion, der sker 
fuldstændig separat som hos Puijk (2007), hvilket kan skyldes fokus på crossmedia, 
og at  klonings- eller COPE-processer automatisk finder sted mellem web og 
avisen på Nordjyske Medier samt web og tv-programmet på DR som IT-
understøttede konverteringer (se også Bechmann Petersen & Bødker 2008). 
Samtidig er Erdals (2008) klassifikation af ”single-reporter multiplatform” 
misvisende, idet COPE i høj grad også finder sted som teamwork i studiet 
(jævnfør 6.3.5), hvilket ikke fremgår af Erdals typologi.  

Sidst, men ikke mindst adskiller studiet sig væsentligt fra de øvrige 
studier, idet der ikke kun fokuseres på, hvordan historier vandrer fra platform 
til platform, men i høj grad også på hvorledes platformen eller mediet økologisk 
defineret (se kapitel 3) indbefatter nye processer som brugerinddragelse og 
innovation. Man kan ikke isolere disse områder udelukkende til 
undersøgelsesdesignets fokus på underholdningsproduktionen, idet 
nyhedsproduktionen i høj grad også inddrager disse aspekter 
(brugerinddragelsen dog kun i Ditcentrum og Fedtfejden, mens den 
’mislykkedes i børnehavebesparelser’). Fokus på områderne er dog naturligvis 
blevet skrevet frem grundet inddragelsen af underholdningskoncepterne 
omkring brugergenereret tv og fildeling. Samtidig forekommer områderne 
muligvis mere markante, fordi der i studiet ikke kun analyseres ud fra et 
crossmedia-arbejdsmæssigt eller tekstuelt niveau, men ligeledes ud fra et 
markedsmæssigt niveau (jævnfør kapitel 5).  

De fælles mønstre for crossmedia-kompetencetranslation på tværs af 
mine cases bliver henholdsvis generalist, projektledelse, fra kreativitet til 
innovation samt netværksproduktions & -samarbejde (herunder 
brugerproduktion). Disse mønstre sker som forandringsmønstre og er ikke 
isolerede fra hinanden, men beskrives i særligt grad af medarbejderne, som 
områder med forøget fokus: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektledelse Innovation 

Generalist 

Netværksproduktion & -
samarbejde  
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Illustration 13. Kompetencer med forøget fokus i crossmedia-produktion. 

 
Afsnittet vil i det følgende fremanalysere de translationer som finder sted inden 
for de forskellige områder med henblik på at komme nærmere de mønstre og 
logikker, der gør sig gældende for crossmedia-kompetencer som 
bindingsobjekter. Samarbejdsformerne blev typologiseret i forrige afsnit, men 
vil i det følgende afsnit blive analyseret som en overordnet translation eller 
netværkskompetence i forlængelse af 6.3.5 og i tråd med brugerproduktion 
(produktive og proaktive brugsmønstre). Der vil under analysen af de 
forskellige kompetencetranslationer trækkes paralleller til de fremanalyserede 
samarbejdsformer. 

6.4.1Generalist 
Som fremanalyseret i afsnit 6.3.6 har ledelsen en stærk interesse i generalisten 
(Singer 2004) eller ” medarbejderen der producerer til flere platforme”, fordi 
generalisten er med til at understøtte crossmedia-effektiviseringsalliancen. I DR 
betegner ledelsen rollen ”leonardo da vinci’er”, fordi de ”kan det hele” (DR 
Ledelse1 06:8). Det giver både en fleksibilitet i forhold til at flytte rundt på 
medarbejderne og en potentiel ressourcebesparelse: ”skellet mellem at være 
tekniker og indholdsleverandør det bliver visket mere og mere ud, og det er 
rigtig rigtig godt, for det sparer nogle penge, og det gør nogle ting meget bedre 
(interview DR 2006 DR Ledelse8:9). Samme ledelsesmønstre omkring 
generalisten ses i samtalerne på Nordjyske Medier (eksempelvis NM Ledelse67) 

Udover destabiliseringen beskrevet i 6.3.6 foretages som tidligere 
nævnt en piggyback-strategi af nogle medarbejdere på Nordjyske Medier 
(ekempelvis NM Medarbejder14) samt værten på DR. Han anser rollen som 
frugtbar, fordi han har ”fingeren på det hele” (interview DR 2006 DR 
Medarbejder6:17) og kan stå til ansvar for hele produktionen. Han mener dog 
kun, at det kan lade sig gøre ”fordi det er et enkelt og simpelt program” (DR 
Medarbejder6 12-13). Det er samtidig attraktivt for ham, fordi han får lejlighed 
til at opøve mange kundskaber til senere brug i faste ansættelsesformer 
(eksempelvis lærer han at klippe samt at kode til web).  

Omvendt vurderer en anden medarbejder i DR, at generalister 
”kræver nok, at vi skruer lidt på kvalitetsniveauet på de forskellige medier, hvis 
de skal være på samme niveau” (DR Medarbejder1:5), hvilket er en udpræget 
holdning i samtalerne på Nordjyske Medier (se også 6.5). Eksempelvis vurderer 
han, at det vil være svært at opnå et tilstrækkeligt niveau for kodning samt 
klipning, hvorimod kundskaber som at skrive tekst til websitet og være 
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tilrettelægger muligvis godt kunne opøves. Behovet for specialister er ifølge 
flere medarbejdere bevaret (også ledelse DR Ledelse1 2006), mens behovet for 
generalistkompetencer er forøget.  

Som bindingsobjekt bliver generalist-kompetencen umiddelbart lig 
efteruddannelse eller tilegnelse af den tekniske del af især tv- og webproduktion 
i samtaler og interviews. Efteruddannelsen har status som et 
effektiviseringsredskab forbundet med direkte produktion (hos ledelsen) eller 
som karriereudviklingsredskab (hos medarbejderne). I forlængelse af teorien om 
refleksion-i-handling og udtalelser generelt i interviews og samtaler omkring 
crossmedia-kompetencer, så handler det i høj grad også om at være tryg ved alle 
medier og tænke i alle medier. Generalisten som bindingsobjekt kan derved ikke 
isoleres til efteruddannelse, men til platformsfrihed, hvor efteruddannelse 
indgår som et element heri: ”hvordan kan jeg bruge nettet, eller hvordan kan 
det fra nettet bruges på radio eller tv” (interview DR 2005 DR 
Medarbejder2:11) og ”være åben over for brugen af alle medier” (samtale 
Nordjyske Medier 2005 NM Medarbejder26:3). 

6.4.2 Projektledelse 
En anden kompetence, der fungerer som bindeled i crossmedia-alliancen, er 
projektledelse eller behovet for koordinering og planlægning jævnfør særligt 
samarbejdsformerne ”versionering og fordeling af ressourcer” samt ”funktionel 
fordeling af medieroller”.  

Analysen har vist, at medarbejderne anser planlægning og 
koordinering som afgørende faktorer for arbejdet med crossmedia-
produktioner, men samtidig en mangelvare. Både på Nordjyske Medier og DR 
kritiserede produktionsmedarbejderne og journalisterne crossmedia-
planlægning og koordinering. På DR var det især chefredaktionen, der savnede 
planlægning af crossmedia-indsatsen og refleksioner over mediernes 
funktionelle roller. På produktionsniveauet herskede der forvirring, fordi 
arbejdet med nye typer af indhold og roller samt mangel på ”facit” krævede 
ekstra indsats af medarbejderne, som til gengæld savnede overblik og retning:  
 
”lidt stressende…jeg tror, det ville have været nemmere bare at koncentrere sig udelukkende 
om en ting…jeg kan i hvert fald godt miste overblikket…derfor har jeg sagt, at jeg bare 
koncentrerer mig om tv, jeg koncentrerer mig ikke om nettet…det kunne blive lidt for, lidt for 
forvirrende, det kan det nemt blive, hvis man skal koncentrere sig om alting på en gang” (DR 
Medarbejder4:5) 
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”…kæmpe koordineringsarbejde, også fordi vi ikke har noget fast facit… Normalt…har 
man nogle faste ting…studieafvikling…bestemte roller…alt det skal vi opfinde på ny…plus 
der ikke er nogle ressourcer…” (DR Medarbejder2:9) 
 
På Nordjyske Medier viser studierne, at ledelsen ser et problem med 
planlægningen af nyhedernes prioritering: 
 
”de flermedielle forløb lykkes ikke så tit med det kendte stof. Det er ikke vores kultur at 
planlægge” (NM Ledelse4:2) 
”at kunne prioritere – hvad er vigtigt at fortælle i dag? …det er afgørende i dag. Der er flere 
medier, som skal dækkes, men ikke mere mandskab. Derfor er det vigtigt at kunne prioritere 
og sætte sine kræfter ind de rigtige steder” (NM Ledelse4:5) 
”prioritering er meget vigtigt og det er affødt af det flermedielle.” (NM Ledelse4:7) 
 
Mens journalisterne på Nordjyske Medier ligesom på DR giver udtryk for en 
mangel på overblik: 
  
”når man ikke har oversigten med deadlines, så mangler man overblikket over – hvor langt 
er vi?” (NM Medarbejder22:3) 
 
På DR har man som tidligere nævnt forsøgt at forbedre planlægning og 
koordinering ved hjælp af projektledere på chefredaktionsniveau, hvilket blev 
vurderet som en uholdbar løsning på længere sigt, fordi crossmedia derved ikke 
søges translateret i hele organisationen. På Nordjyske Medier viser analysen 
manglende succes med mediedirigenten og møderne som crossmedia-
koordineringredskab. Ligeledes forsøgte Nordjyske Medier at støtte 
crossmedia-planlægning gennem softwaren Servietten (Bechmann Petersen & 
Bødker 2008), som skulle hjælpe mediedirigenten med at bevare overblikket og 
skabe bedre grundlag for planlægning og allokering af ressourcer. Dette 
software blev ikke anvendt tilstrækkelig af journalisterne, som kaldte den 
”karkluden” (NM Medarbejder13:2). Observationsstudierne af 
mediedirigenterne viste, at skulle Servietten være et effektivt planlægnings- og 
koordineringsredskab, skulle den bruges konsekvent, hvilket ikke var tilfældet. 
Hvad skyldes da den manglende brug af Servietten (se yderligere Bechmann 
Petersen & Bødker 2009), når planlægning og koordinering netop blev efterlyst 
af journalisterne? Samtalerne pegede på, at journalisterne oplevede en større 
arbejdsbyrde oven i det eksisterende arbejdspres (jævnfør ovenfor) ved at 
anvende Servietten:  
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”hvis vi skriver noget ind, så står der en og spørger, om vi ikke kan lave det til i morgen. Det 
er rart selv at have servietten, men ikke at levere til den…alt her i verden tager jo kun et par 
minutter, men hvad kommer der ud af det i den anden ende?” (NM Medarbejder12:3) 
 
Den samme fravælgelse på grund af merarbejde og tidspres gør sig gældende 
for de øvrige koordineringsredskaber – møderne og mediedirigenten. Fordelene 
ved at anvende redskaberne overstiger med andre ord ikke ulemperne.  

Nedprioritering af planlægning og koordinering både i DR og 
Nordjyske Medier hos produktionsmedarbejdere og journalister peger på en 
mulig arbejdsforståelse med tæt tilknytning til at researche, skrive, filme, optage 
og redigere og mindre at planlægge og koordinere. Samtidig kræver et 
samarbejde mellem flere forskellige medarbejdere, alliancer, rytmer og roller, at 
en sådan planlægning og koordinering finder sted, fordi producenterne mister 
overblikket. Alligevel falder producenterne tilbage i den traditionelle 
arbejdsforståelse grundet - ifølge deres udsagn – tidspres (Nordjyske Medier) og 
krav om nye produkter (DR). Man kan diskutere, om 
produktionsmedarbejderne på basis af deres udsagn og handlinger faktisk 
opfatter planlægning og koordinering som en del af deres arbejde, eller om det 
blot er en nødvendig forudsætning for at udføre deres arbejde. I så tilfælde 
peger det igen på en nødvendig forandring i arbejds- og kompetenceopfattelsen 
for at give plads til koordinering. 
 For at identificere de projektlederkompetencer, der peges på som 
bindingsobjekt i crossmedia-alliancen, vil det følgende fremanalysere 
egenskaber og handlemønstre hos de personer, der agerer projektledere i DR 
og Nordjyske Medier.  

Crossmedia-projektlederen på chefredaktionsniveau i DR blev ifølge 
flere medarbejdere lig crossmedia i den samlede chefredaktion: ”3CR er 
Rebecca” (DR Ledelse4:5). Hun beskriver selv sin rolle som: ”hiver i folk, og 
skubber og snakker med folk…min dagsorden er, at man arbejder bedst muligt 
sammen på tværs…jeg er som en skoldet skid, der fiser rundt hele tiden” (DR 
Ledelse2:9). Eksempelvis havde hun på programstrategikonferencerne sørget 
for at udarbejde fælles statusrapporter på tværs, så der viste sig et enhedssignal 
samt gjorde tallene sammenlignelige på tværs af radio, tv og interaktiv.  

Fra chefredaktionernes side bliver især én person yderligere peget på 
som den uformelle Mr. Crossmedia:  
 
”han er en af de få, jeg kan komme i tanke om, som i hvert fald intuitivt og erfaringsmæssigt 
kan den der mellemting, som BBC kalder for service, altså en overordnet vision...og udarbejde 
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et samlet koncept på tværs, et 360 graders koncept, et crossmedia koncept, jeg vil mene, at der 
er 10 mennesker i hele dr der har de forudsætninger.” (DR Ledelse7:2).  
 
Han stod bag ROFL og Boogie, og det er derfor interessant at se på hans egen 
fortolkning af sine crossmedia-egenskaber. I interviewet fortæller han, at han 
kommer til at ”blande mig lidt i noget, jeg ikke skal blande mig i, og det er 
hvordan de er organiseret i produktionen” (DR Ledelse6:18). Han er med andre 
ord en ildsjæl, der tager ejerskab over et koncepts crossmedia-udvikling ved at 
”stimulere”, ”opmuntre” og ”hjælpe”, ”gøre dem klogere” og ”sætte dem 
sammen med nogle, de kan arbejde sammen med” for at sørge for, at 
kreativitet, viden, planlægning og koordinering tjener crossmedia-konceptet. 
Ligesom han bryder grænserne ned ved at være projektleder, laver han også i 
nogle tilfælde produktionerne selv. Man kan med udgangspunkt i hans succes 
diskutere, om den skyldes, at han bryder med uhensigtsmæssige crossmedia-
organisatoriske barrierer i DR i form af den stærke opdeling i (monomedial) 
udbud og efterspørgsel. Chefredaktionernes påpegning af DR Ungs manglende 
”strukturerende” (DR Ledelse4:2), ”koordinerende” (DR Ledelse6:23) og 
”projektledende” (DR Ledelse5:5) egenskaber gør det nødvendigt at 
kompensere for dette gennem ansættelse af ad hoc projektledere, der går imod 
DRs organisationsform. Projektledere bliver ansat på chefredaktionsniveau, 
men udlånt til DR Ung: ” til at sikre at koordineringen opstår rigtige sted, ikke 
får to liv, som oplevet på mange projekter, lavet af forskellige mennesker som 
har siddet det samme sted” (DR Ledelse5: 5). 

Hos Nordjyske Medier går mediedirigentrollen som crossmedia-
projektleder på skift mellem chefredaktøren for elektroniske medier og avisen, 
chefen for Aalborgredaktionen og redaktionschefen for avisen. I både 
observationsstudierne og samtalerne var denne mediedirigentrolle 
omdrejningspunkt for megen kritik. En høj grad af utilfredshed med 
projektledelsen og koordineringen i det daglige skinnede igennem og blev tildelt 
mediedirigentrollens utilstrækkelighed. Det er interessant ud fra et 
kompetenceperspektiv at forsøge at fremanalysere, hvad denne utilfredshed og 
utilstrækkelighed kunne skyldes.  
 For det første var der stor enighed om rollens manglende udfyldelse, 
men meget lidt enighed om, hvad rollens egentlige funktion var. Hos 
mediedirigenterne selv var der indbyrdes uoverensstemmelser om 
funktionsprioriteten.  

Den ene pegede på at ”koordinere indsatsen”, begrænse 
idéudviklings- og fremlægningsmødet tidsmæssigt, supplere op hvis der mangler 
noget, men fokusere på at styre journalisterne ”så de ikke går i den forkerte 
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retning” (NM Medarbejder25:1). Den anden fokuserer mere på idéudvikling ”er 
med til at få og skabe ideerne”. Vedkommende vægter at være inspirationskilde, 
og ser coachen som den overordnede funktion, hvor ideudvikling og 
koordinering er underordnet denne rolle. Den koordinerende rolle beskrives 
som et ”overblik over dagen. Dagen er kaos…periskop over kaoset…og så 
kunne dykke med ned i det igen” (NM Ledelse4 2005:1). Den tredje ser rollen 
som leder som det essentielle, en ”samlende figur for superdeskmøderne”, ”det 
gælder om at lægge en tryghed for at det nok skal lykkes”, sørge for samarbejdet 
og videndelingen fungerer imellem medieansvarlige, samt rede trådene ud, hvis 
der opstår problemer (NM Ledelse6:1). Den fjerde tolker rollen som en 
”kamp”-mægler, hvis der kommer uenighed om prioritering af ”ressourcer, tid, 
penge” (NM Ledelse5:1), hvilket dog ikke har været tilfældet, hvorfor 
vedkommende mener, at rollen på sin vis er overflødig: ”der har ikke været 
skænderier, så ideen er nok gjort lidt til skamme” (ibid).  

Observationsstudierne blev foretaget af den anden og fjerde 
mediedirigent, som henholdvis var den mest og mindst vellidte blandt 
journalisterne. Observationerne viste, at den mest vellidte mediedirigents dag 
indeholdt: overbliksdannelse, idéudvikling, igangsætning af journalister hvis der 
var tvivl om dækning, research på historier, at sørge for at tv havde historier 
nok, evaluere, lave vagtplaner, avisomprioritering hvis historien var faldet til 
jorden, prioritering af knappe fotoressourcer og finde nye vinkler. Den fjerde 
mediedirigents dag indeholdt: idéudvikling, historieplacering, prøve at give tv 
og radio historier, koordinering af dækning på konkret historie, uddelegering af 
historier til indholdsredaktioner, evaluering med fokus på det dårlige, møder, 
historieprioritering, diktere hvornår historier kører til hvilke medier.  

Mediedirigenterne er langt mere inde over historieudviklingen, end de selv 
giver udtryk for i samtalerne. Forskellen er, at hvor den anden mediedirigent 
nærmest fungerer som alarmcentral og bliver tilkaldt, når noget er ved at gå galt 
(mangel på indhold, historier der falder til jorden), så fungerer den fjerde 
mediedirigent snarere som en dirigent, der udvikler og bestemmer, hvilke 
historier der skal forfølges og hvordan.  

På baggrund af de fire måder at fortolke rollen på kan man tentativt og 
med forbehold for det stærkt begrænsede grundlag fremanalysere mindst seks 
fortolkninger af mediedirigentrollen:  
 

• Coachen (der fungerer som sparringspartner) 
• Alarmcentralen (der lukker huller, når der mangler indhold) 
• Dirigenten (uddelegerer, hvem der laver hvad til hvilke medier 

hvornår) 
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• Koordinatoren (holder styr på tropperne og bevarer overblikket) 
• Lederen (indgyder tryghed, fordrer samarbejde og videndeling og 

bevæger sig i kulissen) 
• Idéudvikleren (kommer hele tiden uopfordret med ideer til historier og 

vinklinger) 
 
Mediedirigenterne besidder derved flere roller end koordinering og planlægning, 
og vægtningen er forskellig. Ser man på de producerende journalisters udsagn 
om mediedirigentrollen, er især idéudvikleren, alarmcentralen og dirigenten ilde 
set, mens coachen og lederen er vellidt og koordinatoren mere ønskelig.  

Kun godt halvdelen af journalisterne mener ifølge rundspørge, at 
mediedirigenten spiller en central rolle for kommunikationen mellem 
grupperne. Den opfattelse styrkes af forrige analyser af superdesken, hvor 
eksterne henvendelser til mediedirigenten var meget få. Koblet med den 
manglende brug af det centrale it-koordineringssystem Servietten er det 
vanskeligt for mediedirigenten at skabe overblik, hvilket resulterer i en del 
opsøgende arbejde. Det resulterer igen i en manglende synlighed i superdesken, 
og følgelig går kommunikationen ad andre veje: 

 
”Hvis mediedirigenten sidder meget i møde er det et problem” (NM Medarbejder7:5) 
 
”Jeg henvender mig meget direkte til de tre jourhavende, selvom det egentlig var 
mediedirigenten, jeg skulle gå igennem. Det skyldes, at det ikke er altid at mediedirigenten er 
til at finde, hvorimod de jourhavende altid er på deres plads” (NM Medarbejder8:2) 
 
”Mediedirigenten er meget lidt synlig – ham har jeg ikke meget at gøre med – han er bare en 
høvding mere. Jeg bruger den jourhavende i stedet for” (NM Medarbejder16:6) 
 
Man kan derved diskutere, om mediedirigentrollen i praksis er en 
koordinerende rolle med dertilhørende kompetencer.  

Alarmcentralfunktionen er dobbeltsiddet. På den ene side er især tv-
ansvarlige afhængig af en person, der kan trække i trådene i indholdsgrupperne 
for at fremme vigtigheden af at producere tv-indslag. På den anden side ser de 
producerende journalister negativt på alarmcentralen, fordi det betyder 
merarbejde: ”de kan nemt få ry for at være nogen, der går rundt og bestiller 
uden at have noget at betale med” (NM Medarbejder6:5). Ser man nærmere på 
de vellidte funktioner lederen og coachen og de forhadte idéudvikleren og 
dirigenten, kan noget af forklaringen til denne fordeling findes i ideer og 
innovation som et kompetenceområde med stor anerkendelse, hvor ledere ikke 
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skal tage scenen og krediteringen, men forblive støttende og fungere som 
sparringspartnere (se 6.4.3). 
 Kompetencen crossmedia-projektledelse bliver et bindingsobjekt, der 
dækker over behov som koordinering, overblik, teamdannelse samt –pleje. I de 
fleste tilfælde placeres kompetencen centralt hos forandringsagenter og aktører 
såsom 3CR-koordinatorer og mediedirigenter og artefakter som it-systemer. I et 
enkelt casetilfælde, Spam, hvor en hel konceptproduktion varetages af én mand 
(generalisten), var projektledelsen under studiet placeret hos denne person. 
Generelt stødte kompetencen trods anerkendt behov mod modstand. Den 
daglige centralt placerede projektledelse i Nordjyske Medier manglede 
opbakning, ligesom tilfældet var med 3CR-koordinatoren i DR. Medarbejderne 
synes at støde behovet for koordinering fra sig, hvilket tentativt kan hænge 
sammen med arbejdsopfattelsen, hvilket vi skal se nærmere på i næste afsnit.  

6.4.3 Fra kreativitet til innovation 
Et øget fokus på og interesse for innovation som fornyelses-kompetence blev udtrykt 
hos både ledelse og medarbejdere i begge organisationer grundet eskalering i 
produktudviklingshastigheden (se kapitel 5). Hvor ledelsen primært havde fokus 
på innovation, havde medarbejderne fokus på kreativitet. Dette fokus kan 
spores i de sidste mange års forskning i såvel underholdnings- som 
nyhedsproduktion (eksempelvis Nielsen 1992; Mortensen et al 1977; Bruun 
Andersen 1988), hvor den professionelle identitet har været tæt knyttet til 
kreativitet. Samtidig peger tidligere studier på et klassisk skisma mellem 
planlægning/koordinering og idéudvikling/kreativitet, som også ses i dette 
studie, men som går imod innovationskompetencen.  

Hos DR Ung var der en stor interesse for idéudviklingen og en 
mindre evne for planlægning og koordinering. Hos Nordjyske Medier kommer 
samme dualisme frem, når der tales om crossmedia idéudvikling: 
”planlægningen er alfa og omega for flermedialiteten. Men idéudviklingen er 
kommet lidt i klemme i al planlægningen” (NM Ledelse4:3). Planlægning ses 
altså som en pendant og til tider stopklods for idéudvikling, ligesom der knytter 
sig forskellige værdier til de to kompetencer: 
 
”han [ledelse 5, red] vælger de strømlinede og ambitiøse. Og det sker på bekostning af de mere 
kreative typer – så vildskaben, den skæve tilgangsvinkel og anarkiet går tabt” (NM 
Medarbejder19:4)  
 
Der gemmer sig en konnotation af kreativitet som vildskab, skæve 
tilgangsvinkler og anarki, hvor ustyrligheden står i stærk kontrast til 
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planlægningen og vildskab til koordineringen. På denne vis stemmer dualiteten 
overens med den ”klassiske” dikotomi mellem planlægning og kreativitet 
(Bruun Andersen 1988), som ligeledes kan begrunde afstandtagen fra 
projektledelse-kompetencen fra forrige afsnit. Det bliver problematisk for 
organisationerne, når innovation ikke kun knytter sig til idéudviklingen, men 
ligeledes til idéudførelsen, hvor projektledelse spiller en afgørende rolle.  

Tidligere og nuværende medarbejdere i DR Ung beskriver afdelingen 
som DRs kreative udviklingslaboratorie særligt hvad angår crossmedia (se også 
kapitel 4): 
 
”der er mange her i huset, der mener, at der ikke kan tænkes en kreativ tanke, uden at dr 
ung hvar været med i det. De er bange for at kaste sig ud i noget uden at have christian badse 
eller en anden person her nede fra ind i det” (DR Ledelse6:11) 
 
Denne opfattelse af kreativ identitet går igen i produktionsmedarbejdernes 
selvforståelse i interviews og observationsstudierne. Deres handlinger og 
udtalelser drejer sig om, hvordan man finder på noget nyt, som ingen andre har 
gjort før. Det største mål og kvalitet for konceptets produktionsmedarbejdere 
er, at de er en del af noget nyt. Eksempelvis udtaler projektlederen direkte, at 
det gælder om ”ikke falde i gængs tv-tankegang…så misser vi den mulighed der 
er for at lave noget nyt” (DR Medarbejder2:10). Crossmedia i form af 
koblingen mellem internet, pc og mobiler som ”de nye teknologier” samt tv og 
radio som traditionelle fortolkningsmønstre er derfor vigtig for DR Ung i 
opretholdelsen af deres kreative selvidentitet i organisationen. Denne identitet 
bliver dog samtidig udfordret, fordi nogle af medarbejderne har en baggrund 
som kreative på radio og tv, ikke nødvendigvis på pc eller mobil og slet ikke på 
flere platforme på én gang. Det gør sig specielt gældende for ledende 
medarbejdere i DR Ung, som derfor i observationsstudierne kom ud i 
diskussioner om kvalitet i forhold til crossmedia-koncepter. Hvad er kvalitet, 
når flere medier er involveret, følger det tv eller internet på pc og mobils 
præmisser? I modsætning til kreativitet forudsætter innovation et 
translationsarbejde. Afdelingens selvidentitet er truet, når kreativitetsmålet 
skiftes ud med innovationsmålet jævnfør chefredaktionernes kritik af den 
interne planlægning og koordinering af den kreative proces fra forrige afsnit.  

Som udviklingsafdeling er DR Ung billig, idet medarbejderne 
overvejende består af løst ansatte, militærnægtere og praktikanter i henhold til 
gældende praksis inden for underholdningsproduktion (Deuze 2007). Dertil 
skal regnes et budget, der er væsentligt lavere end budgetter for andre afdelinger 
af DR. Det betyder, at DR får de optimale udviklingsvilkår for deres 
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produktioner, idet de ”har råd” til, at medarbejderne får dårlige ideer eller 
forfølger ideer, som viser sig ikke at blive til noget: ”Kaste forkert 9 ud af ti 
gange” (DR Ledelse8:6). Det medfører igen, at medarbejderne ikke er bange for 
at fejle, fordi det økonomisk ikke ”koster så meget”. Denne eksperimenterende 
holdning skinner igennem i observationsstudierne, hvor det at ”lege”, 
”afprøve” og ”eksperimentere” er ofte brugte betegnelser i opstarten af 
Blokken. Samtidig er der en stor udskiftning af medarbejdere grundet de korte 
ansættelser og en åbenhed over for nye ideer, muligvis fordi afdelingens 
selvforståelse afhænger af ikke at ”miste” en god idé. Blandt andet havde 
afdelingen under studierne oprettet et Talentværksted, hvor 15 udvalgte unge 
skulle få ideer til nye succeser for unge. Dette skyldes ifølge afdelingslederen 
Peter Engel, at de havde brug for nye input til udvikling til trods for den 
hyppige udskiftning: ”I modsætning til mange andre store virksomheder har vi 
jo ikke afsat faste midler til at sikre en konstant udvikling af ideer og talent” 
(Peter Engel citeret fra DRåben d. 9.12.05:12). 
 DR Ung udfordres dog ikke kun af innovationsmålet, men ligeledes 
af crossmedia-idéudvikling, idet den ”frie” og ”billige” kreativitet bliver sat 
under pres. Produktionslederen gør rede for bekymringer omkring at bruge for 
mange penge på at lave fiaskoer, fordi det bliver dyrere jo flere medier, det 
involverer. Det resulterer i en mere tilbageholdende crossmedia-strategi, der 
baserer sig på succeser fra et monomedie først: ”en rigtig fed hollywood film, 
der venter de ikke med at udgive bog til de kan se, hvem af karaktererne folk er 
mest vilde med” (DR Ledelse8 6). Han antyder, at afdelingen har yderst svært 
ved at håndtere at lave succeser til alle medier på én gang: ”svært med tre 
medier…få til at virke alle tre steder på en gang til at starte med” (DR 
Ledelse8:3). Han kritiserer i den forbindelse udgangspunktet i medier og ikke i 
ideer til indholdskoncepter, hvor han mener, at man skal vende op og ned på 
udbuddet, så det tager udgangspunkt i produktion af satsningsområder som 
relationsstof og humor. Først efter udbudsrunden burde ideer udvikles til 
egentlige medieprodukter (DR Ledelse8:4). Det kan netop ses i lyset af, at den 
kreative proces omkring at få ideer er det, DR Ung er bedst til, hvorimod at 
operationalisere dem til crossmedia-innovationer er mere vanskeligt. Kritikken 
er også interessant på et mere overordnet plan, fordi den stiller spørgsmål ved 
tanken om at ”fylde medier ud”, som afhandlingen vil se nærmere på senere i 
kapitlet. 

På DR er innovationen knyttet til konceptinnovation i det daglige 
produktionsarbejde. Inspirationskilden til Blokken kom eksempelvis fra Current 
TV i USA, Farmi hos YLE og en 24 timers børnekanal på SVT (DR 
Ledelse8:2). I observationerne og interviews holder medarbejderne diskussioner 
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og argumenter op imod produktioner som YouTube og MySpace under 
betragtninger som ”brugerne gør sådan på Myspace, derfor må vi…”. I 
modsætning hertil er innovationsbegrebet på Nordjyske Medier primært knyttet 
til ideer til historier. Chefredaktøren udgav i 2004 bogen En god ide – fik du den? 
(Haagerup 2004), som kortlægger idéudvikling og innovation som overlevelses- 
og kompetenceparametre. I studierne på Nordjyske Medier er det 
hverdagshændelser, der inspirerer idéudviklingen, som ikke beskrives som 
konceptideer, men som ideer til historier: ”nogle gange møder jeg op på arbejde 
med en seddel hvor der står: 2 liter mælk og så er der en idé nedenunder” (NM 
Medarbejder15:1). Ofte var det ideer, som var opstået på vej til arbejde, ved et 
besøg på den lokale benzinstation eller lignende. Denne forskel kan pege på 
den daglige nyhedsproduktions kortere og meget rutineprægede produktion. 
Det bekræftes af, at inspirationen til Fedtfejden, der bryder med den daglige 
rutine, skete på konceptniveau fra en lignende event i Sverige.  

I modsætning til DR er det dyrt at bruge journalister til at udvikle 
ideer, der muligvis ikke bliver til noget. Nyhedsbranchen i Danmark er præget 
af en stærk journalistisk fagforening, der stiller skarpe krav til, hvem der kan 
ansættes til at varetage journalistisk arbejde. Det medfører, at sammensætningen 
af medarbejdere på Nordjyske Medier overvejende er fastansatte journalister 
med en høj løn eller journalistpraktikanter med en tilsvarende høj praktikantløn. 
Dertil kommer, at der oveni er fagforeningsmæssige restriktioner af, hvilke 
medier journalisterne må forpligtes til at producere til. Organisationens ledelse 
er påpasselig med, at der ikke bruges for meget ”spildt energi”: ”jeg har stor 
trang til at ville rundt inden redaktionsmødet kl. 10, så de ikke går i den forkerte 
retning. Det går ikke at komme bagefter” (NM Medarbejder25:1). Således er der 
ikke i samme omfang som hos DR Ung plads til at fejle i nyhedsproduktionen. 
Alligevel er den kreative ideudvikling interessant for journalisterne med 
crossmedia-produktion: ”man tænker mere i produktudvikling – man er knap så 
bevidstløs som før – det er grundlæggende et forsøg på at udvikle ideer.” (NM 
Medarbejder21:4) Det kan ses i lyset af, at det er et af de få kvalitetskriterier, 
som ledelsen melder ud (mere om kvalitetskriterier senere i kapitlet). Det giver 
en udfordring for nyhedsproduktionen at tænke i, hvordan der skabes rammer 
for kreativ idéudvikling, uden at for mange ideer bliver ikke-realiserbare, fordi 
det er omkostningsfyldt. 

Den enorme efterspørgsel på og anerkendelse for ”gode ideer” skaber 
i nogle tilfælde på Nordjyske Medier uhensigtsmæssig konkurrence mellem 
kollegaer, som resulterer i et ønske om ejerskab over ideer: 
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”jo mere der bliver tændt op omkring at få den gode idé, jo mere skal man passe på – var det 
dig eller mig der fik ideen? Det betyder noget, når man roser – hvem fik ideen?” (NM 
Medarbejder12:7) 
 
Et sådant ejerskab eller coopetition kan være forhindrende for crossmedia-
samarbejde om historier og koncepter. Dette kan både ses i lyset af, at de 
overvejende skrevne journalister kommer fra en individkultur og derfor ikke er 
så vant til samarbejde, men det kan også pege på, at ledelsens 
anerkendelseskultur stammer fra en sådan individfremhævelse. Man kan derfor 
diskutere, om dette ejerskab henfører til idékulturen eller individkulturen på 
Nordjyske Medier. Dette skal ses i lyset af, at netop DR Ung ikke på noget 
tidspunkt hverken i interview eller i observationer giver udtryk for samme 
problemstilling. Alligevel fremhæves enkelte personer for arbejdet med gode 
ideer, som netop skulle fordre en sådan coopetition. 
 Sammenfattende viser studiet en tendens til, at den kreative identitet 
hos såvel producenter som journalister udfordres af den innovative proces, hvor 
projektledelse og translationsarbejde spiller en stor rolle. Samtidig synes 
skalérbarheden i crossmedia-projekterne at medføre en større påpasselighed 
med udviklingsressourcerne, fordi projekterne ofte bliver større, jo flere medier 
der kommer ind over. 

6.4.4 Netværksproduktion og -samarbejde 
Crossmedia betød i studiet, at producenterne skulle oparbejde en 
netværkskompetence i den forstand, at de skulle arbejde med forskellige 
samarbejdspartnere i og udenfor huset og i dette samarbejde kunne indtage 
forskellige roller som producenter. Denne kompetence ligger i forlængelse af 
den tidligere analyse af samarbejdsformen ’fælles produktion til flere platforme’. 

På Nordjyske Medier var dette netværkssamarbejde i samtalerne 
særligt fokuseret på samarbejde versus individarbejde, fordi avisjournalisterne 
var vant til at arbejde alene:  
 
”Fra at man er kunstner i sin hule, og hvor man kommer med en liste over de møder, der er i 
lokalområdet, som man skal dække til at man tænker: hvad er interessant? Og hvordan kan 
vi dække historien sammen” (NM Medarbejder26:3). 
 
Journalisten skal besidde egenskaber som en samarbejdende ”kunstner”: ”en 
der tænker kreativt – en der tænker helt skævt”, ”teamarbejde er det vigtigste i 
fremtiden”, som en journalist udtrykker det (NM Medarbejder26:3). Beats 
bliver derved mindre vigtige til fordel for en ”fri” tænkning af relevans. En 
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sådan tolkning af journalistisk kompetence og selvforståelse findes ligeledes hos 
Singer (2008). Hun analyserer den fremtidige særlige journalistiske kompetence 
og forretningsmodel som værende produktion af større (crossmedia) historier, 
der ikke kan formidles af mindre enheder i netværket såsom brugere. Alligevel 
deler hun en stærk normativ holdning inden for journalistforskning, der 
fokuserer på opretholdelsen af nyhedsformidling som demokratitjenende og 
derved et særligt fokus på journalistik som samfundets vagthund (jævnfør 
kapitel 5).  

Hos Nordjyske Medier danner bevidstheden om og prioriteringen af 
brugerproduktion ikke på noget tidspunkt en fremtrædende rolle for 
journalisterne og ledelsen under studiet. Derimod er det interne samarbejde langt 
vigtigere hos Nordjyske Medier, hvilket kan skyldes flere forhold. For det første 
begynder Nordjyske Medier først for alvor at inddrage brugeren i DitCentrum 
og Fedtfejden, som ligger i slutningen af mine studier. For det andet kan de 
konstante deadlines og følgelig flere vagtskifter med produktion til flere medier 
forårsage et større fokus på samarbejdet i huset. Det forårsager en større 
videndeling og en videndeling på områder, som tidligere har været hellige for 
journalister. Det gælder eksempelvis deling af kilder og overlevering af 
manuskripter til næste vagt (Singer 2004).  
 Hos DR er samarbejdet i huset mindre fremtrædende, mens 
samarbejdet med brugerne som producenter i netværket er i fokus. Det kan 
skyldes, at tv-produktion traditionelt har været præget af samarbejde jævnfør 
analysen (se også Ytreberg 1999). Ligeledes kan det skyldes, at koncepterne, der 
blev studeret, havde brugerproduktion som omdrejningspunkt.  

Dikotomien mellem transmissionens passive brugsmodus og den 
aktivt producerende bruger tvinger medarbejderne til at gentænke deres status 
som producenter. Ofte bliver websitet, noget der bliver påklistret: ”tydeligt 
tænkt som rent transmission og så med noget internet, for det er godt…vi har 
læst det i Wired” (DR Medarbejder1:5). Transmissionstanken er stærk, men der 
er mange refleksioner hos medarbejderne over det skiftende 
produktionsforhold mellem bruger og DR. Eksempelvis er det en udbredt 
opfattelse, at producenten nu skal levere en ”ramme og så fylder vi alle sammen 
indhold i det og ser hvad der sker” (DR Medarbejder1:5), og at brugerne ville 
”forstå ideen med det og at de så tager ejerskab over det” (DR Medarbejder2:2).  

Om brugerne bruges betegnelser som ”medarbejdere” og 
”instruktørere” i 2005 (DR Medarbejder2 05:3). I 2006 blev denne opfattelse 
dog kraftigt revurderet grundet brugernes manglende villighed til at levere 
videoer (se appendiks 11.6):  
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”fuck det! Det er flyttet i allerhøjeste grad, det var den der fantast idé om, at lave 
brugergenereret tv… det er simpelthen en drøm der ligger 3000 år forude…glem det ord 
medarbejder…det er samarbejde” (DR Medarbejder2 06:10) 
 
Medarbejdernes rolle i lyset af den producerende bruger var i perioden blevet 
omfortolket til at skulle være mere styrende. Brugerne leverede ikke nok 
materiale, men heller ikke ifølge medarbejderne nok gode historier – der var 
ikke nogen historie i de videoer de modtog (DR Medarbejder2;DR 
Medarbejder4). Det fik medarbejderne til at konkludere, at opgaverne skulle 
være mere bundet, og at genren måske bedst egnede sig til nyheder som 
dokumentation (på grund af tilgængeligheden og hastigheden hvormed 
materialet kunne komme redaktionen i hænde) snarere end i et 
underholdningskoncept. Forventningen til brugergenereret indhold blev med 
andre ord nuanceret fra eufori til en formodning om anvendelsespotentiale 
inden for bestemte genrer. Det blev endvidere styrket af en dårlig kvalitativ 
brugervurdering af Blokkens tv-del (DR Medieforskningen 2005).  

Styringen, som medarbejderne havde været vant til at udøve med 
programmer, blev udfordret af forestillingen om den producerende bruger. 
Medarbejderne skulle med egne ord ”give slip på styring med program” (DR 
Medarbejder2:3). Fremtidsvisionen hos programprojektlederen var i 2005, at 
”brugerne uploader selv til nettvkanal” (YouTube-modellen), hvilket indebar, at 
medarbejderne trådte i baggrunden (DR Medarbejder2:4). Opfattelsen af 
rolleændringen beskrives bedst gennem medarbejdernes fortolkning af skiftet 
fra ”normalt” tv til brugergenereret tv. Ifølge tilrettelæggeren vil den normale 
arbejdsgang være, at man kortlægger:  
 
”hvad man vil have, og så går man ud og filmer det og laver en ramme til det. Her der har vi 
en ramme til det, og så finder vi ud af efterhånden, hvad det er, vi kan proppe ind i de her 
rammer. Vi ved ikke præcist, hvad det er vi vil have, det får vi at se” (DR Medarbejder4:2).  
 
Efterkritikken af Blokken fra chefredaktionerne går imidlertid i forskellige 
retninger. Tv-chefredaktionen mener, at deres fortolkning af tilrettelæggerrollen 
fejlede, fordi produktionsteamet skabte et professionelt univers, ikke et 
brugergenereret, hvorved tilrettelæggerrollen blev nærmest umulig at udfylde. 
(DR Ledelse5:6). Ud fra konteksten synes hun hermed at mene, at der var en 
forventning om gode historier fra teamets side, som brugerne ikke kunne 
opfylde. Fra DR Interaktiv gik kritikken og begrundelse for fiaskoen på, at man 
ikke stillede opgaverne til brugerne konkrete og spændende nok til at engagere 
dem (DR Ledelse4:2). Hos produktionsenheden forsvarede man sig med at al 
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erfaring omkring crossmedia-koncepter med brugergenereret indhold viste, at 
det var svært at få i gang. Eksempelvis krævede mms’er til Boogie, ”en 
selvstændig indsats” (DR Ledelse8:1). Produktionsteamet ønskede at tage noget 
af styringen tilbage, så de ikke stod uden materiale: ”vi styrer i sidste 
ende…også være lettere at fake, hvis de ikke sendte indslag ind” (DR 
Medarbejder6 & DR Medarbejder2:10-11). På den måde faldt de tilbage i 
kendte roller, hvad styringen angår. 

Den øgede crossmedia planlægning og koordinering samt den øgede 
brug af brugerproduceret indhold (som følge af koblingen mellem tv, mobil og 
pc) medfører endnu et markant skift i forståelsen af producentrollen hos DR. 
Der sker en til tider uønsket bevægelse fra det producenterne selv betegner som 
”kunstneren” (ligesom på Nordjyske Medier) til ”designeren”. Det resulterer i 
en mere usynlig rolle som producent, der medfører, at det produkt man leverer, 
ikke på samme måde kan betegnes som et værk med ens navn på. Det ses 
blandt andet indirekte af udtalelser fra tilrettelæggeren: 
   
”Lidt frustrerende fordi man kan jo ikke se, hvor stor en arbejdsindsats der egentlig har ligget 
fra os i at få de her. Klippene ser ud, som om det bare lige er hentet op af en skraldespand et 
eller andet sted. Sådan helt tilfældigt, men der har ligget et kæmpearbejde i at hive det ud fra 
folk, at få det.” (DR Medarbejder4 3-4) 
 
Tilrettelæggerens nye rolle indbefatter netop at efterspørge materiale, lave 
opsøgende arbejde og logistiske opgaver i forbindelse med udveksling af 
materiale, som ikke nødvendigvis kommer med i konceptet og derved ikke 
bliver synligt som kreditering. Brugerne er ikke per definition motiverede i et 
ansættelsesforhold, og derved bliver producentrollen at ”lokke med” præmier, 
mobiltelefoner og andet, der kan motivere brugeren til at bidrage (DR 
Ledelse4:2).66 Omvendt kan man se af interviewet med crossmedia-generalisten 
på Spam, at han kan genskabe sin synlighed og sin rolle som kunstner:  
 
”jeg synes programmet bliver det federe af, at jeg selv har siddet og klippet det, så jeg ikke hele 
tiden…nå, det er klippet sådan, det ved jeg faktisk ikke, det må du snakke med ham om for 
jeg har jo bare været vært, at vi har lidt mere fingrene på det hele selv” (DR 
Medarbejder6:17).  
 
Ved at være crossmedia-producent kan Spam-producenten bevare den klassiske 
producentrolle som ”kunstneren”. Ifølge en strategisk konsulent i interaktiv-

                                                      
66 Dette står i kontrast til Benklers idé om indre motivation for deltagelse jævnfør kapitel 5. 
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chefredaktionen handler designerrollen om, at tage ansvar ikke kun for 
udarbejdelsen af produktet, men for brugen af det: 
 
”Det, der er specielt med Bo, og det der kendetegner mange af dem som kan det her, er, at de 
har en glødende interesse og en form for respekt for de folk, de laver tingene for…han synes det 
er en nødvendighed at kunne forstå dem, han laver tingene for…En kunstner kan være 
bedøvende ligeglad med, hvad det er for en oplevelse, man sidder tilbage med. Dybest set: det er 
ikke mit ansvar, jeg har lavet det og jeg stiller det til rådighed og så er det op til den enkelte at 
få noget ud af det…et spørgsmål om, hvor meget ansvar man egentlig påtager sig ikke bare for 
det man skaber, men anvendelsen af det skabte.” (DR Ledelse7:3) 
 
Med designerrollen i et crossmedia-koncept med brugerskabt indhold bliver 
produktet også brugen, hvorved ikke kun rollen, men også produktopfattelsen 
skifter karakter, hvilket blev berørt i kapitel 5 og vil blive analyseret yderligere i 
kapitel 7. 
  Som følge af fraværet af ”designrollen” hos Nordjyske Medier var 
den producerende og aktive bruger ikke på samme måde tilstede i 
produktionsprocessen og truede ikke med forandring i journalistrollen (se også 
Domingo et al 2008). I 2004 og 2005 var brugerkontakt hovedsageligt reduceret 
til e-mailadresser på redaktionen. Dog havde Nordjyske Medier i lang tid brugt 
meddelere, som kunne tippe om historier eller selv skrive historier til avisen, 
hvilket kan sidestilles med DR’s producerende brugere. I 2006 satsede 
Nordjyske Medier imidlertid stort på brugerproduceret indhold som beskrevet i 
kapitel 4. Ifølge observationsstudierne blev det brugergenererede indhold dog 
ikke set som reelle nyheder, og der var stor skepsis omkring det. Ligeledes viste 
studiet af børnehavebesparelserne, at der ikke var en aktiv indsats for at skabe 
dialog omkring nyhederne. I Fedtfejden får brugerne en rolle som aktive 
deltagere i eventen, og det er deres deltagelse, der bliver interessant for 
konceptet (NM Ledelse4 2006). Deltagelsen er dog nøje planlagt og styret fra 
Nordjyske Mediers side gennem stærk vinkling og brug af personer til de 
forskellige medier, hvilket ses i lignende eventstudier (Kjus 2008). Det eneste, 
der kom bag på dem, var den store brug og interesse for webcommunitiet, hvor 
brugeren selv skabte efterspørgsel og tog ejerskab over sitets aktivitet. I højere 
grad end hos DR er der et skel mellem den ”professionelle” og ”amatøren”. En 
sådan ”reducering” af brugeren til amatør findes ligeledes hos eksempelvis 
Keen (2007). Denne reducering af brugerrollen i netværket kan på Nordjyske 
Medier skyldes, at fagligheden hos journalisterne er langt mere homogen end 
hos DR. Det kan ligeledes skyldes forskellen i genrerne underholdning og 
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nyheder. Ifølge samtale med chefen for nye medier har han svært ved at 
karakterisere brugerproduceret indhold som ”rigtige” nyheder:  
 
”ud fra traditionelt journalistiske kriterier er det ikke nyhedshistorier, men folk skriver om 
det, der interesserer dem…jeg har den her kageopskrift, men den bliver altid lidt klæg, er der 
nogen der har ideer til forbedringer. Det er jo ikke nyheder..så skal det i hvert fald være inden 
for nogle områder, hvor folk føler sig utrolig meget hjemme” (NM Ledelse3 08:2).  
 
Udfordringen for brugerproduceret indhold synes altså at være det faglige 
indholds kvalitet, hvilket gik igen på DR som evnen til at fortælle historier. Man 
kan fortolke dette som en måde at ”beskytte” sin plads i netværket som 
passagested. Den aktive bruger tvinger med denne forståelse ikke journalisterne 
til at revurdere deres producentrolle, idet deres selvforståelse knytter sig til de 
hårde nyheder, som vil blive fremanalyseret under afsnittet om kvalitetskriterier 
senere. Hvorimod det brugerne kan levere med deres deltagelse og 
kommunikation er bløde nyheder. Journalisterne bevarer i deres forståelse og 
brug af brugerproduceret indhold deres faglighed i udvælgelsen af ”det vigtige”:  
 
”det er ikke anderledes end at sidde på en banegård og høre andre tale sammen. Én ud af 
100 gange er der nogen, der siger noget spændende, og der er det mediehusets rolle at finde den 
ene ud af 100 og sørge for, at den når ud til et stort publikum” (NM Ledelse3 08:2-3)   
 
Det er netop denne funktion, som journalisterne har på DitCentrum. Her 
finder de historierne, som skal trykkes i gratisaviserne Centrum Morgen og 
Centrum Aften. Funktionen stemmer overens med Von Hippels forståelse af 
innovationsscanning som forretningsmodel (se kapitel 5). Ligeledes identificerer 
Bruns (2005) funktionen som en bevægelse fra ”gatekeeping” til 
”gatewatching”, men antager, at ”gaten” er mulig at scanne på basis af en 
afgrænsning, hvilket går imod analysen i kapitel 5.  

Samtidig sker sorteringen i social software via det personligt 
oprettede netværks præferencer jævnfør kapitel 5. Rollefunktionen som 
historiescanner og -udvælger adskiller sig ligeledes fra Singers (2008) opfattelse 
af journalistens fremtidige rolle. Som nævnt ovenfor fremanalyserer hun en 
fremtidig plads for journalistikken i forhold til at skabe formidling og dækning 
på indhold, som brugerne ikke er i stand til eller har interesse for at producere. 
 Netværket kan opløse skellet mellem bruger og producent, journalist, 
professionel og amatør. Det medfører en forrykkelse ifølge producenterne fra 
”kunstneren” til ”designeren”, hvilket i tidligere studier har været beskrevet 
som bevægelsen fra formidler til facilitator (eksempelvis Bruns 2005). Denne 
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bevægelse tvinger eksempelvis producenterne til at gentænke sine kompetencer 
i forhold til en større skala, hvor crossmedia-projektledelse kan være en force. 
Omvendt er modstanden fra især journalisterne stor mod at fragive det 
”skabende” og kreative arbejde i OAP (Open and Play). Samtidig viser analysen 
et ønske om at styre indholdet for at være sikker på at kunne ”fylde medierne 
ud”, men en usikkerhed omkring hvilken form denne styring skal tage. 
Producentens behov for synlighed, den journalistiske selvforståelse som 
samfundets vagthund og et forretningsmæssigt potentiale i at lade brugeren 
producere danner derved netværkets translation. Man kan diskutere, om 
”kunstneren” og ”designeren” udelukker hinanden på den måde, det bliver 
fremstillet af producenterne i studiet, eller de ligeledes kollapser, som det er 
tilfældet i eksempelvis Spam-konceptet, til fordel for nye typer af indhold 
(nyheder og underholdning). 

6.5 Kvalitetskriterier og anerkendelsesmønstre 
Som kapitel 3 redegjorde for, er roller, repertoire, sprog og ikke mindst 
anerkendelsessystemer konstanter, der bringes ind i refleksion-i-handling, men i 
kraft heraf kan man ligeledes anskue dem som bindingsobjekter, der kan være 
stærke translationsartefakter i en given alliance. Dette afsnit vil følgelig 
fremanalysere mønstre i anerkendelsessystemer og kvalitetskriterier hos 
forskellige aktører og forandringsagenter med henblik på at opsummere de 
translationer, der finder sted i crossmedia-alliancearbejdet.  
 Hos Både DR og Nordjyske Medier eksisterer der en udpræget 
holdning til, at indhold rangerer over mediet i tråd med det Medium Theory og 
i særdeleshed McLuhan gør op med (jævnfør kapitel 3). Medierne bliver på alle 
niveauer i organisationerne en distributionskanal eller et middel til at levere 
”essensen” (DR Medarbejder4:8), historierne eller indholdet, som er målet: 
 
”en fokusering på indhold frem for den måde, man leverer det på” (DR Ledelse1:9) 
 
”…et univers med et specifikt indhold…når det er tænkt så skal sive ud på de medier, som 
det er relevant for.” (DR Ledelse6:9) 
 
”hvad med det aspekt i tv til en avishistorie?...jo men så skævvrides historien, så det er mediet 
der bestemmer indholdet, i stedet for at historien bestemmer mediet, som er meningen” (NM 
Medarbejder8:6) 
 
”vi laver journalistik med vilje – mediet kommer efter” (NM Medarbejder11:4) 
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Dette må ses i tæt sammenhæng med den mangel på indhold, som de forrige 
afsnit har fremanalyseret, og som fordrer coopetition. Det sker i tæt tilknytning 
til ideen om at fylde medierne op i en klassisk avis, radio og tv fortolkning, hvor 
faste slots og skabeloner præger produktionen. Eksempelvis ses det på 
Nordjyske Mediers møder, hvor de medieansvarlige konstant efterspørger mere 
indhold for at fylde de tomme sider og de tomme slots. Journalisterne undlod 
omvendt at melde historier ind i Servietten og gemte dem i stedet til næste dags 
møder af frygt for at skulle skalere dem op til flere medier, før de var sikre på, 
at historien kunne bære, og ressourcerne var til stede (NM Medarbejder 10:5). 
På DR kom manglen på indhold mindre tydeligt til udtryk som en økonomisk 
prioritet, hvor det var kampen om de økonomiske ressourcer, der gjorde sig 
gældende og bestemte, hvilket medie der fik lov til at folde sig ud.  
 Som anerkendelsessystem har analysen imidlertid vist, at de enkelte 
medier i høj grad bliver brugt som målingsredskaber. For det første har 
superdesken med de medieansvarlige en høj status i Nordjyske Medier, ligesom 
at producere til flere medier er et kvalitetskriterium i sig selv. På DR er 
medierne som anerkendelsessystem mere fremtrædende. Det kommer særligt til 
udtryk i chefredaktionernes efterspørgsel af indhold ud fra ”fylde-op”-
tankegangen og ikke mindst, at evalueringen af producenter og redaktørers 
præstationer primært sker monomedialt. Den egentlige crossmedia-translation 
synes således at foregå på direktørernes monomediale præmisser, hvor 
producenternes karrierealliance overtales i denne retning. Topledelsens 
effektivitetsalliance bliver genstand for en detour-strategi. Argumentet at gode 
monomediale produkter er væsentligst for crossmedia-success er herskende og styrker 
skellet mellem medier og indhold. 

Et andet fremtrædende translationspunkt er indholdskvalitet i skiftet 
til crossmedia-produktion. Er det de samme kvalitetskriterier, der skal stilles til 
et crossmedia-produkt som til et monomedialt produkt, eller er det nogle nye 
kvalitetskriterier? Og i så fald, hvad består de nye kvalitetskriterier i? I 
translationen heraf spiller aktørers og ikke mindst forandringsagenters 
kompetencer en vigtig rolle i både DR og Nordjyske Medier jævnfør analysen.  

Hos Nordjyske Medier er det den ”tilbundsgående”, ”undersøgende”, 
”kritisk, informativ” og ”indfølende”, ”identificerende” journalistik med 
”personlig stil”, der generelt anses for kvalitet (eksempelvis NM 
Medarbejder18:8, NM Medarbejder6:1, NM Medarbejder24:4, NM Ledelse4 
2005:2, NM Ledelse4 2006:18). Samtidig indikerer samtalerne med 
medarbejderne, at det er specialiseringen, der er kvaliteten, mens generalisterne 
leverer dårligere produkter. Ligeledes er det den gode idé, der giver 
kvalitetsproduktet og ikke et behov for at fylde platforme ud eller tjene 
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forskellige interessenters behov jævnfør ovenfor (eksempelvis NM 
Medarbejder11: 5). Kvalitet er endvidere stærkt knyttet til forsidehistorier (NM 
Medarbejder1:1) og solohistorier (NM Medarbejder12:5), samtidig med at det 
handler om at have føling med stofområdets særlige karakter (eksemplificeret ved 
boligstof uden fornemmelse for æstetikken NM Medarbejder1:2). 

Mange af disse kvalitetskriterier anses af flere medarbejdere for at 
være i fare med crossmedia, fordi mængden af platforme øger behovet for 
produktion, samtidig med at mængden af journalister ikke forøges (NM 
Medarbejder8:6). Nogle efterlyser retningslinjer for, hvad man skal gøre for at 
blive rost (NM Medarbejder12:3), andre ser, at dybden går tabt til fordel for 
”hurtige nyheder” og ”bløde nyheder” herunder brugergenereret indhold og 
generelt indhold til websitet, som de anser for dårlig kvalitet. Endvidere 
udtrykkes bekymring over kopiering af nyheder som følge: ”vi laver ikke 
mediekonvergens, vi laver mediekopiering…Der er ikke ressourcer og 
planlægning nok.” (NM Medarbejder25:5). Kopiering som de forskellige former 
for COPE anses for dårlig crossmedia blandt journalisterne, mens 
specialudgaver til hvert medie anses for god kvalitet. Det er især 
avismedarbejderne, der udtrykker bekymring for kvaliteten med crossmedia: 

 
”Der er mange små historier, som man misser. Og der er ikke tid til at tage sig af de helt 
store. Så det kan let ende med at blive noget midt imellem, at fokus bliver på noget 
mellemstort, som er nemt og som kan pustes op og se ud af noget. Men det er kun tomme 
kalorier. Og med tv er det helt håbløst”  
(NM Medarbejder18:6-7) 
 
Mediehierarkiseringen og den lave status for websitet og webmedarbejdere kan 
hænge tæt sammen med, at de hurtige nyheder og COPE udgør hovedparten af 
indholdet på websitet (se også Singer 2004; Erdal 2008; Singer 2008). 

 Ledelsen forsøger at kæde kvalitet i crossmedia sammen med bedre 
historier – mere ”levende historier”, ”skarpere vinkler” og 
”dagsordensættende” (Nordjyske Medier 2002:1) grundet ”gravergruppen”, 
”samarbejde”, ”dialog skaber de stærkeste historier”, ”deling” og 
”indholdsfokusering” (Med Vilje:2). Samtidig tilfører crossmedia ifølge 
samtalerne med ledelsen ”dynamik” til historierne, fordi journalisten hele tiden 
skal tænke på, hvordan man kan følge op på historierne, så de passer til 
medierne – deres stærke sider og deadlines” (NM Ledelse4 2005: 1-2). Kvalitet 
hænger samtidig som noget nyt sammen med evnen til ”at kunne prioritere” 
hos journalisterne (NM Ledelse4 2005:7). En gruppeleder ser løsningen på at 
skabe god kvalitet i crossmedia-produkter ved at fokusere på at lave større 
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historier: ”Hellere en stor historie eller artikel med tyngde som kan bruges i 
flere medier end en masse små artikler” (NM Medarbejder1:8). Hos de 
producerende journalister blev der generelt ikke sagt meget om god kvalitet i 
forbindelse med crossmedia-produktion, men en enkelt fremhævede, at de 
tænkte mere over måden, hvorpå de ”præsenterer ting. Udtryksformer, 
emnevalg – avisen er vi vant til at lave.” (NM Medarbejder12:5). Der tegnede 
sig i 2005 derfor et billede af, at den øgede arbejdsbyrde på de enkelte 
journalister og den tidskrævende produktion til nye medier (især tv) gjorde det 
vanskeligt, hvis ikke umuligt, at leve op til ”gamle” kvalitetskriterier om 
tilbundsgående, undersøgende, identificerende og kritisk journalistik. Megen af 
tiden og ressourcerne gik med at lære de ”nye medier” at kende på bekostning 
af specialiseringen (som også ansås for kvalitet). Følgelig bar samtalerne præg af 
en følelse af journalistisk utilstrækkelighed og frustration over crossmedia, der 
satte dem i en situation, hvor de ikke kunne opfylde (deres gamle) 
kvalitetskriterier. Selvom en produktion til flere medier i sig selv blev anerkendt, 
så var anerkendelsessystemerne stadig bygget op over traditionelle 
kvalitetskriterier. Eksempelvis forekom rosende fællesmails til ofte 
enkeltpersoners indsats omkring forsidehistorier og solohistorier, hvor 
dybdegående journalistik samt idéudvikling var omdrejningspunktet. Antal 
citeringer i TV-Avisen og TV2 Nyhederne fungerede som et stærkt 
anerkendelsessystem for kvaliteten af journalisternes arbejde. Samtidig peger 
analysen fra forrige afsnit på, at det er vanskeligt reelt at udøve idéudvikling, 
som er et af de ”nye” kvalitetskriterier, grundet mediedirigenternes 
rollefortolkning. 

Hos DR spiller kvalitetstranslationen på et indholdsniveau en anden 
rolle end på nyhederne. Analysen har blandt andet peget på, at det 
brugerproducerende element er med til at udfordre forståelsen af kvalitet ved 
videoindslagene i særlig grad i forhold til æstetikken, men også de historier eller 
ikke-historier, der bliver udvalgt (se 6.4.4 og 11.6).  Her spiller brugernes 
præferencer umiddelbart en væsentlig rolle som anerkendelsessystem i form af 
brugertest og -deltagelse, hvorfor dette skal være omdrejningspunkt i det 
følgende. 

Brugernes præferencer bliver i særlig grad hos DR umiddelbart et 
væsentligt kvalitetsparameter. I DR er crossmedia-kvalitet tæt knyttet til 
brugerens oplevelse af produktet eksempelvis i form af unikke brugere, (lytter-) 
og seertal (DR Ledelse4:3, DR Ledelse5), at skabe flow på tværs af platforme i 
forhold til brugeren og mediernes styrker og svagheder (DR Ledelse1 06:9), at 
det er ”spændende for folk at opleve”, at de synes ”det er sjovt” (DR 
Medarbejder3:10), ”de enkelte medier ikke frygter hinanden men udnytter 
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hinanden til at skabe den bedste oplevelse for brugerne” (DR Medarbejder2: 
11). Og det dårlige tværmediale produkt er følgelig, hvis det ikke giver brugeren 
mere at være på flere platforme.  

Hos Nordjyske Medier er brugerne ikke på samme måde nærværende 
i kvalitetsdiskussionen. De producerende og ledende journalisters overordnede 
kvalitetskriterier går på indholdskriterier til journalistikken  samt håndteringen 
af historier i forskellige platforme. Omvendt giver netop omfanget af en 
crossmedia-dækning et fokus på at nå brugerne i kvalitetsdiskussionen i form af 
at være dagsordensættende:  
 
”komme ud og få fat i de mennesker derude (griner) i virkeligheden, sådan virkelig få fat i 
dem, og gøre noget som de lægger mærke til og går med på, det er utrolig svært” (NM 
Ledelse4 2006:18).  
 
Her fremhæves også brugernes engagement som en kvalitet i ordene ”går med 
på”. Der tales om crossmedia-konceptet FedtFejden, som anses for 
”damebladsagtigt” af journalisterne til trods for, at ledelsen forsøger at kalde 
det et af de ”væsentlige og gode projekter”, fordi ”graverprojekter” ikke bliver 
”læst ret meget” (NM Ledelse4 2006:18). Ledelsen ønsker et større fokus på 
brugerne og journalisternes ”designrolle”, som den blev fremanalyseret tidligere 
i kapitlet.  

Forskellen i brugerfokuseringen kan skyldes flere ting. DR Ung er 
organiseret i forhold til en specifik brugermålgruppe, mens dette ikke er 
tilfældet for Nordjyske Medier. Endvidere er interviewene for DR fokuseret på 
kvalitet bredt forstået, mens samtalerne på Nordjyske Medier fokuserer meget 
på de interne processer. Det kan imidlertid også skyldes egentlige forskelle i 
organisationerne. Deuze (2007), Domingo et al (2008) og Singer (2004) 
påpeger, at journalistikken og journalisterne som faggruppe ikke primært har 
fokuseret på brugerne i de senere år, hvilket omvendt i høj grad er strømningen 
inden for public service forpligtigelser overordnet set (eksempelvis Moe 
2008).67 Det manglende journalistiske brugerfokus kan igen ses i lyset af den 
stærke adskillelse mellem reklame (som opmærksomhedssalg) og redaktionelt 
stof jævnfør kapitel 5 samt en generel identificering med objektivitet, autonomi 
og etik som nogle af de grundlæggende journalistiske professionsværdier 
(Zelizer 2004 i Deuze 2007:163). 

Kvalitetsudsagnene fra den eneste producerende journalist, der blev 
interviewet på DR, bekræfter faggruppen som et parameter for denne forskel. 

                                                      
67 Værditest af nye public service-tjenester blev dog først indført systematisk i 2007 efter den 
dataindsamlingens ophør., men må kun forventes at have øget denne brugerfokusering. 
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Han nævner versionering som en kvalitet ved crossmedia, at man kan ramme 
bredt og genbruge sine produktioner, så der kan fremkomme en besparelse på 
ideen og researchen (DR Medarbejder4:7-8). Han har således sig selv som 
udgangspunkt i forholdet til brugerne og ikke brugernes oplevelse, hvilket 
umiddelbart er tilfældet for de øvrige medarbejdere. Ser man nærmere på 
interviewene kommer brugerfokuseringen dog til at spille en mindre rolle også 
hos de øvrige medarbejdere. Eksempelvis vurderer en medarbejder kvaliteten af 
en produktion ud fra 1. ”har vi gode historier/ideer”, 2. ”gider vi”, 3. handler 
det om ”unge”, ”socialitet” og ”identifikation” (DR Medarbejder1:2, lignende 
ses også hos DR Medarbejder2:2), mens ledelsen vurderer ud fra kriterierne: 1. 
”fungerer programmet”, 2. ”lever det op til public service forpligtigelsen”, 3. 
”er det et DR-program” (DR Ledelse5:3-4). I sidstnævnte kategori handler det i 
eksemplet om, at det er innovativt og ikke set før og derfor bliver sat i 
produktion. Selvom kvalitetskriterierne, når undersøgelsen spørger ind til ”den 
gode” crossmedia, går på brugernes oplevelser, er kreativiteten og innovation 
højt prioriteret som indbyrdes kvalitetskriterium i det daglige, hvilket i nogle 
tilfælde kan stå i kontrast til brugerfokuseringen.  

DR opererer i modsætning til Nordjyske Medier med omfattende og 
ekspliciterede overordnede kvalitetskriterier: ”troværdighed, dybde, originalitet, 
klarhed, nærvær, dynamik og nytteværdi” (DR Ledelse6:22). De eksplicitte 
kvalitetskriterier er altid skrevet ind i rammekoncepterne, men koblingen sker 
ikke eksplicit i interviewene. Kvaliteten i crossmedia-produktioner peger 
snarere i retning af public service opfyldelse i form af større udbredelse ”bedre 
produkt ud til flere” (DR Ledelse4 8, DR Medarbejder2:12), og at brugerne 
engagerer sig, tager ejerskab over og ansvar for produktioner: ”Når produktet 
får sit ”eget liv” (i stedet for, at brugeren bare laver ”input”, red)” (DR 
Medarbejder1: 4) og synet på crossmedia som en ”rodekasse”, hvor brugeren 
”selv samler op og sætter i system” (DR Medarbejder4:9). Ligeledes bliver 
”helheden” en væsentlig kvalitet ved crossmedia, hvilket kommer til udtryk i 
udtalelser som: ”mediets kvalitet til at styrke helhed…ikke med udgangspunkt i 
bedst mulig tv” (DR Ledelse2:9) og ”god tværmedialitet styrker det samlede 
produkt…rollefordeling klar og til brugerens fordel” (DR Ledelse4). Selvom de 
eksplicitte generelle kvalitetskriterier umiddelbart synes meget fraværende i 
medarbejdernes vurdering af crossmedia, sættes især originalitet og nytteværdi 
indirekte i spil i interviewene; originaliteten som drivkræften og nytteværdien 
som brugerrelevansen. Selvom de nye fremanalyserede kvalitetskriterier i 
crossmedia-produktioner såsom helhed, engagement og ejerskab ikke passer 
umiddelbart ind i de eksisterende kriterier, er det bemærkelsesværdigt, at det 
ikke medfører samme frustrationer som hos journalisterne på Nordjyske 
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Medier. Det kan igen skyldes, at medarbejderne i DR Ung ikke deler en faglig 
baggrund og uddannelse, men at arbejdet mere knytter sig til en kreativ og 
fleksibel identitet og et spørgsmål om at opnå færdigheder til at kunne komme 
videre i en mediekarriere, hvor DR Ung er ”første skridt på vejen” (jævnfør 
afsnit 6.4). Vurderingskriteriet om ”vi gider” indikerer ligeledes denne løse 
tilknytning til organisationen som netværk.  

Sammenfatter man kvalitetskriterierne for god crossmedia på tværs af 
Nordjyske Medier og DR, er der umiddelbart forskellige kontekstafhængige 
forestillinger om kvalitet. Hos Nordjyske Medier er det crossmedia-formidling og 
dagsordensættende nyheder, der er omdrejningspunktet, og evnerne til idéudvikling, 
planlægning, opfølgning, prioritering og samarbejde, der er i højsædet. Hos DR er det 
helhed, engagement og ejerskab, der er omdrejningspunktet, og evnen til at idéudvikle 
og planlægge rollefordelingen for medierne, der fremhæves. Hos Nordjyske er der 
en modvilje mod crossmedia, fordi det stemmer dårligt overens med udførelsen 
af ”graverprojekter” ifølge medarbejderne, mens DR Ung-medarbejdere 
befinder sig som fisk i vandet, når det handler om kreativitet herunder nye 
måder at lave crossmedia-koncepter på.  

Alligevel går mange af kriterierne implicit igen som fremanalyseret i 
dette kapitel. Eksempelvis skaber ”En forbedret evne til opfølgning” en helhed 
over for brugeren i nyhedsformidlingen, fordi brugerne får den seneste version 
på den relevante platform. ”Dagsordensættende” har i samtalerne volumen som 
omdrejningspunkt jævnfør eksemplet med FedtFejden. Samtidig indikerer det 
tværmediale koncept FedtFejden et behov for at skabe engagement og ejerskab hos 
brugerne. Hos DR spiller volumen også en væsentlig rolle for 
kvalitetsdefinitionen i form af bredden i koncepterne og derved igen at kunne nå 
ud til flere brugere gennem crossmedia. Hos DR betragter medarbejderne 
ligeledes samarbejde i form af planlægning og koordinering som vigtige 
forudsætninger for vellykket crossmedia. 

 Vender vi tilbage til teoriudviklingen i kapitel 3 kommer 
Csikszentmihalyis (1996;1999) forståelse af feltet som gatekeepere af domænet 
til at minde om Latours begreb om aktørers indvirkning på alliancers 
udformning og passagesteder i netværket. I begge teorier spiller forhandlingen 
eller translationen af kvalitet gennem anerkendelse samt aktørers 
translationsstyrke en væsentlig rolle:  ”field are made up of individuals who 
practice a given domain and have the power to change it” (Csikszentmihalyi 
1999:321). Csikszentmihalyis udsigelse handler om kreativitet, hvilket ikke er 
omdrejningspunktet i dette afsnit, ligesom feltet bliver sekundært til fordel for 
individet. Alligevel kan man tentativt bruge begrebet feltet til at sammenfatte det 
fluktuationsmæssige styrkeforhold mellem forskellige aktører og artefakter i 
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afhandlingens crossmedia-arbejde. Afsnittets analyser har vist, at det i særlig 
grad er professionen (journalisten) eller den ”uformelle” professionelle identitet 
(underholdningsproducent), der vejer tungt i feltet, ligesom mellemledere i høj 
grad har haft succes med at anerkende monomediale løsninger. Omvendt spiller 
brugerne en mindre rolle i feltet primært som artefakter for ledelsen, som 
forandringsagenter eller analyser af brug, men også som en ikke-brug og derved 
direkte nedbrud af konceptet (se også 11.6). Man kan diskutere om dette 
styrkeforhold i feltet kan pege på, at crossmedia på studiets tidspunkt endnu var 
et famlende område for både ledelse og medarbejdere, hvor traditionelle 
bindingsobjekter repræsenteret hos professionelle identiteter og mellemlederes 
kompetencer har haft gode translationsvilkår. Omvendt er grundlaget for 
afhandlingens teoriudvikling, at en sådan fluktuation konstant finder sted i feltet 
gennem skift i styrkeforhold, aktører og alliance- eller domænedefinitioner.  

6.6 Konklusion 
På baggrund af analysen i dette kapitel kan crossmedia-arbejdet bedst beskrives 
som en række translationer mellem forskellige crossmedia-alliancer. 
Translationsarbejdet resulterer i dannelsen af crossmedia-fortolkninger som 
fluktuationsmæssige bindingsobjekter. Kapitlet har tydeliggjort, at crossmedia 
ikke er én ting, men mange ting afhængig af en specifik alliances udgangspunkt 
 Sammenfattende har kapitlet fremanalyseret følgende dominerende 
crossmedia-alliancer som supplement til kapitel 5s overordnede fælles og stærke 
”overlevelsesalliance”: 
 

• Effektiviserings- eller trimningsalliancen 
• Innovationsalliancen 
• Karrierealliancen 
• Professionsalliancen (monomedial orienteret på studiets tidspunkt) 

 
Når afhandlingen indledningsvist stiller spørgsmål ved synergien i crossmedia, 
så giver de forskellige alliancer en indikation af, hvori synergien består for de 
forskellige aktørnetværk. Effektiviseringssynergien og innovationssynergien 
eksisterer primært hos ledelsen, mens innovationssynergien mere kommer til 
udtryk som muligheden for at udvikle nye koncepter og historier på idéplan hos 
medarbejderne, mens det kniber med udførelsen heraf. Karrieresynergien 
udtrykkes hos medarbejderne, mens professionssynergien (som her forstås 
bredt som kompetencer og jobprofiler) kommer til udtryk som primært en 
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monomedial stabiliserende ”counter-alliance” til crossmedia hos mellemledere 
og medarbejdere.68 
 Kapitlets analyse har blandt andet vist, at den detour-strategi, 
professionsalliancen har udøvet over for ledelsen, har medført en forvirring hos 
karrierealliancen i form af mangel på tydelige anerkendelsesmønstre for 
crossmedia. Det kommer særligt til udtryk i bevarelsen af gamle 
organisationsstrukturer og evalueringsmetoder i DR og på Nordjyske Medier i 
bevarelsen af jobforpligtigelser via fagforeningen. Innovationsalliancen er 
genstand for intern konflikt i kraft af forskellige fokuspunkter i 
innovationsprocessen. Som beskrevet ovenfor fremkommer dette som et 
klassisk spænd mellem idéudvikling som kreativitet og et holistisk fokus, hvor 
implementeringen af ideerne via projektledelse og translation spiller en lige så 
stor rolle. Samtidig står innovationsalliancen til tider i strategisk kontrast til 
effektiviseringsalliancen, idet der gives udtryk for, at de manglende ressourcer 
giver dårligere vilkår for prioriteringen af innovationsprocesser (i forståelsen 
idéudvikling). Her bliver brugerinnovation (se kapitel 5) af ledelsen bragt ind i 
netværket som en måde at forene de to alliancer på i en fælles crossmedia-
fortolkning via en form for blandingsstrategi. Professionsalliancen har 
imidlertid på tidspunktet for studiet igen held med at argumentere for 
brugerinnovation som en urealistisk effektiviserings- og indtjeningsideal (se 
kapitel 5). Professionsalliancen forsøger derved at foretage en 
uundværlighedsstrategi, idet alliancen argumenterer for journalister og 
medieproducenter som passagesteder i medienetværket. Det på trods af, at 
forsøgene i henhold til analysen i høj grad havde traditionelle arbejdsprocesser 
som udgangspunkt og derved ikke lagde innovationen ud til brugerne som 
beskrevet hos eksempelvis Von Hippel (se kapitel 5). Flere teoretikere har 
argumenteret for, at medieorganisationers tradition for styring kan give 
vanskeligheder i arbejdet med brugerproduktion og –innovation (eksempelvis 
Küng 2008; Singer 2008).  

Dette argument går igen hos effektiviseringsalliancen som en 
translationsstrategi, men forkastes af professionsalliancen jf. deres 
uundværlighedsstrategi. Afhandlingens resultater peger imidlertid på en større 
nuancering af denne diskussion. Hvis man drager paralleller til eksempelvis 
DR’s organisationshistoriske struktur (Søndergaard 2003), så vil en fuldstændig 
tilpasning til brugernes input forårsage en tilbagevenden til en tilbudsstyring 
eller direkte brugerstyring (som pendant til organisationsstyring – Søndergaard 

                                                      
68 Professionsalliancen kunne også kaldes den monomediale alliance, men profession er valgt som betegnelse, 
fordi analysen peger på, at det er professionsdiskussionen, som i særlig grad skaber de monomediale alliancer 
i både DR og Nordjyske Medier.  
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2003:11). Det vil i ekstreme tilfælde indebære, at den strategiske 
(sammen)tænkning af produkter får samme svære vilkår som før Producer’s 
Choice-modellen, hvilket heller ikke er ønskeligt for effektiviseringsalliancen.  

Omvendt er fortolkningen af crossmedia som volumen og helhed 
(mellem enkeltprodukter) netop det, der synes at samle alle alliancerne i en 
fælles definition og operationalisering af crossmedia. Helheden forstås som 
sammenbindingen af produkterne på forskellig vis, som skal fremanalyseres i 
kapitel 7, og volumen indebærer en gennemslagskraft overfor brugeren og 
derigennem over for samfundet og beslutningstagere.   
 Perspektivet på arbejdet frem for udelukkende koncepterne viser, at en 
konceptualisering af crossmedia må ske som fluktuationsmæssige processer og 
ikke definitoriske entiteter. Det er derfor i afhandlingens analyse mere 
interessant at se på, hvilke alliancer, der udgør crossmedia på et givent 
tidspunkt og hvilke styrkeforhold, der tegner fænomenet, frem for at 
sammenfatte crossmedia som én bestemt samarbejdsform eller én bestemt 
bevægelse mod et slutprodukt. 
 På tidspunktet for afhandlingens studier har analysen alligevel vist en 
større eller mindre grad af stabilisering af crossmedia-arbejdet omkring en 
række bindingsobjekter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratrion 14. Oversigt over bindingsobjekter (eller konceptualiseringer) i arbejdet med crossmedia.  

 
Bidingsobjekterne i venstre felt er knyttet til arbejdet med relationerne mellem 
produkterne også kaldet crossmedia-projektledelse, mens bindingsobjekterne i 
højre felt er knyttet til selve tekstproduktionen. Dette skel italesættes af 
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medarbejderne, men glider i observationsstudierne sammen. Cross-promotion 
er sat i parentes, fordi det berøres meget lidt i samtaler og interviews, men 
omvendt foretages produktionen heraf i store træk af medarbejdere, som ikke 
er interviewet (jævnfør 6.3.5).  
 Konceptualiseringen af crossmedia-arbejdet gennem ovenstående 
bindingsobjekter har mange lighedstræk med eksisterende forskning, men 
adskiller sig på en række væsentlige punkter. For det første anlægges der ikke en 
”enten eller” tilgang til crossmedia-produktion som enten et ”one man show” 
eller et øget teamwork. Denne distinktion ses blandt andet hos Deuze (2007) og 
i typologien hos Erdal (2008). Afhandlingens analyser har snarere peget på, at 
crossmedia-arbejdet handler om, at enkeltdelene i netværket (her producenten) 
får tilstrækkelig crossmedia-identitet gennem crossmedia-
produktionskompetencer til at indgå i et netværk af producenter. I dette 
netværk indgår ligeledes eksterne partnere, hvor brugerproducenter er et 
eksempel herpå. Crossmedia-arbejde bliver derved ikke udelukkende et 
samarbejde mellem medieorganisationer, som blandt andre Castells (2008) og 
Dailey et al (2005) peger på, men et spørgsmål om at træde ud af og ind i 
relevante produktionsnetværk. Sidst, men ikke mindst peger 
konceptualiseringen på en mere kompleks forståelse af crossmedia end 
reproduktion eller co-produktion (eksempelvis Erdal 2008). Analysen i dette og 
forrige kapitel peger på, at reproduktionen har stærke fordele som 
forretningsmodel og for effektiviseringsalliancen, men er ilde set hos de 
producerende medarbejdere. Eksisterende etnografiske og sociologiske studier 
har i vid udstrækning reproduceret producenternes holdning til kloning eller 
COPE og i mindre grad forsøgt at kortlægge andre alliancers syn på 
crossmedia-formen. Det betyder, at forskningen inden for særligt journalistisk 
crossmedia har været præget af en eksplicit eller implicit antagelse om, at 
kloning som forskellige former for COPE er dårlig crossmedia og samarbejde 
er god crossmedia (Boczkowski 2004; Singer 2004; Dailey et al 2005; Erdal 
2008). Både re- og co-produktion sker sideløbende i afhandlingens studie og 
mister derved udsigelseskraft. Det sidste analysekapitel vil kortlægge crossmedia 
i konceptdesign som en blanding af relationer, indholdsvandring, 
rammesætning og platformsfunktioner.  
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7 Mod crossmedia-koncepter 

Ved at vende blikket mod koncepterne vil afhandlingen søge at fremanalysere 
de mulige forandringer, som fremkommer på produktniveau gennem 
crossmedia som pendant til monomediale produktioner. Formålet er at 
syntetisere forskellige (relationelle) mønstre, der tegner crossmedia-koncepter. 
En sådan syntetisering vil give et anker til de forrige kapitlers 
translationsanalyser, idet medieorganisationerne jævnfør kapitel 3 er centrerede 
omkring tekstproduktionen. Denne analyse foretages ved at syntetisere 
producenternes udtalelser, mine observationsstudier, tekstregistreringer samt 
teorilæsning. Sidstnævnte beror i vid udstrækning på teorianalyser fra 
Bechmann Petersen (2007b), ligesom samme kilde udgør et analytisk forarbejde 
til dette afsnit. 

7.1 Crossmedia som flow 
Betegnelsen flow har primært været brugt om flow indenfor medieplatforme 
såsom flow-tv eller flow-radio for at binde udbuddet af programmer sammen 
(Williams 1974: 78ff; Ellis 1982:117ff). Producenternes udsagn i analysen peger 
på, at crossmedia handler om forskellige former for flow på tværs af medier. 
Hepp (2008) ser flow som det processuelle aspekt, mens netværket er det 
strukturerende aspekt. Denne adskillelse af netværket og flow strider dog mod 
afhandlingens teoretiske ramme, hvor processer udgør (store dele af) netværket. 
Castells (1996) taler om ’spaces of flows’ som et karakteristikum ved netværket: 
 
”our society is constructed around flows: flows of capital, flows of information, flows of 
technology, flows of organizational interaction, flows of images, sounds, and symbols. Flows 
are not just one element of the social organization: they are the expression of processes 
dominating our economic, political, and symbolic life…By flows I understand purposeful, 
repetitive, programmable sequences of exchange and interaction between physically disjointed 
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positions held by social actors in the economic, political, and symbolic structures of society” 
(Castells 1996:442) 
 
Flow bliver processer forstået som udvekslinger og interaktion mellem sociale 
aktører i netværket. Stedet og den fysiske adskilthed er fokus i Castells teori om 
flow.  

I denne afhandlings cases har crossmedia som flow ikke udelukkende 
stedet som omdrejningspunkt, men snarere tværgående og samlende mønstre for 
kommunikation. Dette ses tydeligst i brugen af begreberne ”koncept” og 
”univers” i analysens citater som en indikation af produktklynger eller 
sammenhæng mellem produkter og platforme: ”…projekt som ikke er tænkt til 
et medie, men er tænkt som et univers” (DR Ledelse5 9), ”drengerøvsunivers” 
(DR Medarbejder2 2006) og  ”Når forskellige medier smelter sammen i en 
fælles konceptgalakse” (DR Medarbejder3 10). Det, der udgør konceptet og 
universet, er ikke kun det tematiske indhold, men i høj grad de forbindelser, der 
laves på forskellige niveauer.  

De forekommer som grader af løse og tætte relationer mellem de 
enkelte produkter og platforme. Eksempelvis er relationerne mellem 
produkterne i casen med børnehavebesparelser løse, idet de ikke er afhængige 
af hinanden i formidlingen, hvorimod relationerne i Fedtfejden og Blokken er 
tætte, fordi afhængigheden er stor: ”tingene ligger som elastikker afhængig af, 
hvor meget indhold der kommer” (DR Medarbejder6:14). Denne måde at se på 
koncepter på bryder med eksempelvis flow-tv, som er bygget op over et 
bestemt tidsinterval, og aviser, som anvender skabeloner.  

Forbindelserne udfordrer derved indholdsforståelsen som bemærket i 
kapitel 6. Det er forbindelserne, der gør enkeltstående produkter til et koncept 
eller univers. Forbindelser og sammenhænge fremkommer på forskellige 
niveauer i koncepterne og diskussionen om koncepterne hos producenterne. For 
at tydeliggøre de forskellige indgange til crossmedia som flow har jeg valgt at 
bruge betegnelserne konceptuel crossmedia, navigationel crossmedia, version-crossmedia, 
funktionel crossmedia og translativ crossmedia. Perspektiverne er sameksisterende og 
sammenhængende, men giver anledning til forskellige diskussioner af måder at 
tænke universer som helheder. Kapitlet vil i det følgende analysere bevægelsen 
mod crossmedia-koncepter gennem perspektiverne.  

7.2 Konceptuel crossmedia 
Konceptuel crossmedia handler om den helhed, der skabes på tværs af 
produkter og platforme gennem markører som eksempelvis navn, logo, 
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gennemgående værter og jingler. I Fedtfejden er det særligt logoet, der 
anvendes i alle platforme og produkter.  

Illustration 15. Brug af logo som flowskaber i eventen Fedtfejden. 

 
I Spam bruges markørerne mere udfoldet. Her anvendes logo, navne, værter, 
sprog eller jargon, jingler og slogan på tværs af platformene som flowskabere. 
Konceptuel crossmedia er ikke kun visuel, men i høj grad også auditiv og 
hænger nøje sammen med genkendelsen af konceptet som en helhed. 
Værternes optræden uden for konceptet på eksempelvis Facebook eller Twitter 
kan også siges at forbinde til det pågældende koncept som en metatekstuel 
relation (Genette 1997a).69  
 

Illustration 16. Værter, logo, jingler, farver og grafik som flowskabere i Spam. 

 
Producenterne er derfor opmærksomme på, hvilke værter de bruger til hvilke 
programmer (DR Medarbejder 8), fordi koncepterne kan associeres med 
værternes tidligere optræden.  

                                                      
69 Genette teoretiserer over tekstmarkører med det formål at skabe en oplevelse af en sammenhæng eller 
helhed i bogmediet, hvorimod afhandling bruger begreberne som redskab til at konceptualisere opelvelsen på 
tværs af forskellige medier.  
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Man kan betragte de konceptuelle markører som en form for 
paratekster. Betegnelsen blev anvendt af Genette (1997a) til at beskrive nogle af 
de relationer, der findes mellem tekster. Paratekster er ”those liminal devices 
and conventions, both within the book (peritext) and outside it (epitext), that 
mediate the book to the reader…”(1997a:2). Det er især i Blokken, Spam og 
Fedtfejden, at konceptuel crossmedia strategisk anvendes af Nordjyske Medier 
og DR. Det gennemgående navn på universet anses som altafgørende for 
crossmedia-flow (DR Medarbejder1:3; DR Ledelse5:7). En af chefredaktørerne 
giver et eksempel, hvor netop denne markør manglede på grund af interne 
magtkampe eller interessekonflikter. Det drejede sig om tv-fladen Fjernsyn for 
dig og webfladen Oline. Det manglende navnesammenfald betød, at der ikke 
blev skabt et ”brand” eller flow på tværs (DR Ledelse5:7), men at websitet blev 
oplevet som et uafhængigt univers til trods for at flere produkter gik igen. Målet 
er at blive ”udflydende mellem medier” (DR Ledelse5:1).  

7.3 Navigationel crossmedia 
Navigationel crossmedia betegner omvendt det flow, der skabes ved at placere 
henvisninger mellem produkterne eller cross-promotion (Dailey et al 2005) i 
konceptet samt i en bredere forstand at placere produkter eller henvisninger til 
konceptet (lead-in), der hvor brugerne befinder sig.  

Den første navigationsfunktion er en form for deiksis, der peger 
videre til et andet produkt eller platform i konceptet. En sådan navigationel 
flowskaber kan forekomme auditivt og visuelt (grafisk eller skriftligt). Som 
fremanalyseret i Bechmann Petersen (2007b) kan den forekomme som eksplicit 
reference eksempelvis som i Blokken, hvor websitet indeholder henvisningen 
”Blokken sender tirsdag kl. 16.45-17.00”, eller i tv-programmet, hvor et link til 
websitet fremkommer på skærmen. Man kan ligeledes tale om en forankring, når 
værten, som tilfældet er i Blokken, fortæller, hvad man kan finde på konceptets 
website. Forankringen minder i denne sammenhæng om eksphrasis (Barthes 
1980; Krieger 1992; Mitchell 1994). Omdrejningspunktet er ikke modaliteten, 
men crossmedia. Det ene medieprodukt forankrer brugen af det andet. 
Forankringen hjælper i modsætning til den eksplicitte reference brugeren med 
informationer om, hvad der findes af interesse, hvis vedkommende opsøger 
den anden platform. Forankringen kan også have en vejledende karakter, som 
indikerer eksempelvis hvordan man bruger en anden platform i universet. Dette 
er eksempelvis tilfældet i Blokken, hvor websitet i ord og værterne auditivt i tv-
programmet fortæller, hvordan man optager videoer på eksempelvis 
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mobiltelefonen og sender dem via websitet.70 Værterne er derved vigtige 
flowskabere, fordi de henviser til andre platforme blandt andet ved at forankre 
og vejlede eller med producenternes egne ord ”spotte” (DR Medarbejder3:7; 
DR Medarbejder6:15). 

Omdrejningspunktet for navigationel crossmedia er i høj grad 
brugernes opmærksomhed eller populært betegnet opmærksomhedsøkonomi 
(Davenport & Beck 2001). For producenterne drejer det sig om via flowet at 
fastholde brugernes opmærksomhed gennem ovenstående navigationelle 
relationer eller at få så mange brugeres opmærksomhed som muligt eller den 
”rigtige” målgruppes opmærksomhed jævnfør forretningsmodellerne i kapitel 5.  

Den anden navigationsfunktion er følgelig placeringen af 
produkterne, idet en optimeret placering i forhold til brugeren giver 
opmærksomhed og mulighed for en lead-in til konceptet. Et eksempel herpå er 
muligheden for at dele produkter mellem venner, og lead-in skabes derved af 
brugerne selv i forskellige kontekster (DAL jævnfør kapitel 5). En anden form, 
som kan ses af konceptregistreringen og i interviews, er at tilrettelægge 
produkterne, så de følger en antagelse om brugerens døgnrytme, eksempelvis 
(se også 7.6): 

 
”der hvor der er en tidslomme, der er vi parat…vær’s’god her er Fedtfejden, den dag hvor du 
måske ikke har haft tid til at læse din avis og du synes at din avis er gammel, når du 
kommer hjem, så vil vi gerne have at du kan lukke op for tv og få det frisk og få oplevelsen” 
(NM Ledelse4:16).  

 
Ser man på dataene fra konceptregistreringen, samt kobler dem med interviews 
og observationsstudierne, fremkommer der overordnet tre flow-strategier: 
 

1. COPE-strategien (materialet med en bred målgruppeprofil bruges på 
alle platforme, så de er tilgængelige, når det passer brugeren jævnfør 
kapitel 5)  

2. Sprednings-strategien (hver platform(sprodukt) tildeles én 
målgruppeprofil, og der lægges op til brug af én platform per bruger) 

3. Merværdi-strategien (brugeren skal kunne hente noget mere i universet, 
og der lægges op til brug af flere platforme) 

 

                                                      
70 Jeg har tidligere behandlet dette som en særskilt form for crossmedia flow, men man kan argumentere for, 
at dette er en form for navigation i universets udbud på lige fod med den eksplicitte reference og 
forankringen, hvorfor den er medtaget her.  
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Navigationelt viser de tre strategier sig forskelligt i konceptregistreringerne. I 
COPE-strategien placeres materialet i alle platforme og er eventuelt åben for 
yderligere behandling (OAP) eller distribution (DAL & FAD). I 
spredningsstrategien fortolkes platformene i henhold til forskellige 
målgruppeprofiler (se 7.5), mens merværdistrategien viser sig som en brug af de 
tidligere nævnte navigationsfunktioner eksplicit, forankring og vejledning samt 
en balancegang mellem redundans og forskellighed i materialet, hvilket vil være 
genstand for analyse i næste afsnit.  

COPE- og spredningsstrategien opererer som udgangspunkt med et 
parallelt flow, hvor én bruger ser materialet én gang, men eventuelt opsøger 
konceptet flere gange over tid.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Illustration 17. Typer af flow i koncept-designet. 

 
Tripeldækning jævnfør kapitel 5 er derfor ikke interessant for sådanne flow-
strategier. Merværdistrategien opererer omvendt med et sekventielt flow, hvor 
flere brugere ser materialet flere gange, hvorfor tripeldækning er vigtig i denne 
strategi. Alle strategier kan fungere som fastholdelsesstrategier, men 
merværdistrategien kræver et stort fokus på, at indholdet har mange ’access-
points’ eller multiple indgange. Samtidig antager denne strategi, at brugeren aktivt 
opsøger flere platforme. Den aktive bruger bliver derved ikke kun den 
producerende bruger (Bruns 2005; Von Hippel 2005), men den mere 
traditionelle konsulterende bruger (jævnfør kapitel 3; Jensen 1997). 
 Forestillingen om den aktive bruger eller såkaldt tripeldækning er som 
tidligere nævnt vanskelig at afdække. Enkelte statistiske forsøg med en sådan 
registrering er blevet foretaget ved hjælp af dagbøger (DR Medieforskningen 
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2004a)71, men har ikke i skrivende stund dannet præcedens. Forestillingerne om 
den aktive tværmediale bruger hos Nordjyske Medier og DR byggede 
grundlæggende på tre niveauer af kilder: Der fandtes generelle tal på brugen af 
medier på tværs (DR Medieforskningen 2004a). I Mediedagen var det dog kun 
muligt at fastslå overordnede mønstre såsom primetimes for de forskellige 
platforme i forhold til hinanden. Aviserne blev ifølge mediedagen primært 
brugt om morgenen og tidligt på aftenen, radio blev brugt mest om morgenen 
og jævnt indtil først på aftenen, tv blev brugt mest om aftenen, mens internet 
blev brugt mest omkring frokost (se appendiks B).72 Nordjyske Medier 
benyttede Gallup-rundspørge om mediebrug og lavede på baggrund heraf 
overordnede statistikker for tripeldækning mellem medierne (se appendiks 
11.10). Man kan dog diskutere den statistiske brugbarhed af kørslerne. 
Eksempelvis er brugstallene på websitet målt på ugebasis, mens de øvrige er 
målt på dagsbasis. Samtidig baserer de sig henholdsvis på rundspørge 
(erindring) samt dagbøger (aktiv indskrivning). Nordjyske Mediers statistikker 
viser dog, at tripeldækning finder sted i meget begrænset omfang. 

Herudover lavede både Nordjyske Medier og DR specifikke 
kvalitative undersøgelser i forhold til udvalgte universer eksempelvis Blokken 
og FedtFejden. Undersøgelsen af Blokken havde ikke fokus på, hvordan 
brugerne bevægede sig på tværs af medier, men om brugeren var interesseret i at 
opsøge universet yderligere, hvilket ikke var tilfældet (DR Medieforskningen 
2005;se appendiks B). Denne formulering skal ses ud fra, at DR på dette 
tidspunkt i udpræget grad arbejdede ud fra en merværdi-strategi, der gik ud på 
at fastholde brugere i universet fra tv og radio på websitet og mobilen, mens 
aktiviteten her igen skabte loyalitet til radio og tv programmerne (se appendiks 
12.9). 

Sidst men ikke mindst bygger antagelsen om den aktive bruger på 
konkrete registreringer i arbejdet med universerne. Eksempelvis viser 
observationsstudierne, at værten på Spam bygger sin antagelse om den aktive 
bruger på, at han kan se på de sendte mails, at de kommer ind, typisk efter et 
tv-program har været sendt på tv-apparatet. Det samme gør sig gældende for 
input i communitiet på websitet. Samtidig kunne han se, at aktiviteten på 
websitet i form af bidrag med nye indholdselementer faldt drastisk i den 
periode, hvor tv-programmet ikke blev sendt (i sommerferien). På baggrund 
heraf konkluderede han, at tv-programmet sendt på tv-apparatet havde stor 
betydning for crossmedia-flow som lead-in til aktivitet på websitet og 

                                                      
71 Det er vanskeligt at foretage kørsler i denne database, da grundlaget for undersøgelsen kun tillader meget 
generelle kørsler i brugernes mediebrug – se evt. bilag. 
72 Bemærk at dette er statistik fra 2004 og kan være ændret sidenhen. 
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brugerbidrag til universet. Hos Nordjyske Medier fortæller projektlederen på 
FedtFejden, at de på samme vis kan se på brugertallene, at websitet har flere 
besøgende, når de andre medieplatforme behandler universet (NM Ledelse4 
06:10). Omvendt peger brugernes ønske om opretholdelsen af communitiet 
efter event-slutningen et udtryk for, at tv ikke var  (vedvarende) lead-in til 
websitet. Efterspørgslen kom dog efter cirka fire måneder, hvilket svarer til den 
lock-in periode som DR-medarbejderne nævner i forbindelse med deres 
erfaringer fra Boogie (DR Medarbejder6 og DR Medarbejder2:11). 

7.4 Version-crossmedia 
Version-crossmedia, som jeg tidligere har betegnet historiemæssig 
tværmedialitet, (Bechmann Petersen 2007b), handler om, hvordan balancen 
mellem fornyelse og redundans forekommer og skabes i crossmedia-flow som 
forskellige former for versionering. Crossmedia-nyhedsproduktion har 
traditionelt fokuseret på versionering ud fra et ”vandrings”-perspektiv eller 
graden af redundant information versus ny information (Boczkowski 2004; 
Dailey et al 2005; Grunwald 2007; Erdal 2008). Fokus på information sker dog 
ofte i denne tradition på bekostning af eksempelvis funktioner. I crossmedia-
underholdningsstudier er fokus derimod ofte på forskellige perspektiver eller 
oplevelser i konceptet, hvor oplevelsen intensiveres gennem engagement 
(Jenkins 2006). Crossmedia-oplevelserne belyses eksempelvis med parallel til en 
stadionoplevelse, som er forskellig alt efter, hvilken plads man køber (Dena 
2008), eller som oplevelser på tværs af primære, sekundære og tertiære tekster 
(Haastrup 2007). I dette studie på tværs af hovedgenrerne kan man betragte de 
to hovedformer som forskellige versioneringer. Med inspiration i teorien og i 
forhold til casene skelner jeg mellem tre overordnede måder at versionere på 
henholdsvis i forhold til produktionsrytme, vinkling og funktion, selvom også 
disse perspektiver sameksisterer.  
 Produktionsrytmen som versionering sker ofte i nyhedsproduktionen, 
hvor information om en given nyhed bliver større, jo længere tid journalister 
har brugt på begivenheden. Grunwald (2007) og Erdal (2008) afdækker 
detaljeret, hvorledes forskellige historier udvikler sig i forskellige medier i løbet 
af en produktionsdag i forhold til, hvornår informationen indsamles, og 
hvornår primetime for de forskellige platforme er skabt. I dette studie er 
børnehavebesparelser et eksempel på en sådan versionering, hvor først 
radioindslaget rummer et kort interview og sidenhen tv og avisen med flere 
informationer. Ledelsen ser dette som en grundlæggende ændring i 
nyhedsdækningen: ”det går fra at have fokus på produktet til at være 
procesorienteret” (NM Ledelse67:3). Nyhedskoncepterne handler her i høj grad 
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om transparens i journalisternes arbejdsproces som faglige formidlere og 
informationsindsamlere. Dette forandringsaspekt bygger på indholdsmangel 
som grundvilkår jævnfør forrige kapitel, hvor researchen til et medieprodukt 
bliver indholdet i et ”andet”. Når der blev givet eksempler på god crossmedia-
dækning, var det med hårde, ’unscheduled’ nyhedseksempler på repertoiret, 
hvor særligt dækningen af to tankvogne, der støder sammen i 
Limfjordstunnelen fremhæves (også Haagerup 2006:52). Her blev 
produktionsrytmen som versioneringsmønster anvendt. Det samme gjorde sig 
gældende i samtalen med Gil Thelen fra General Media Inc., som Nordjyske 
skelede meget til, da de lavede deres crossmedia-omstrukturering. Her drejede 
det sig blot om dækningen af orkaner, hvor man kunne se ”the full-flower of 
cross-media” (samtale Thelen:1).  
 I børnehavebesparelses-casen er vinklingen i tv og avisen på forhånd 
samtidig koordineret om morgenen, hvorfor dette ligeledes bliver et 
versioneringselement. I vinkling som versionering spiller kilder eller 
persongalleriet en afgørende rolle. I casen med børnehavebesparelser 
interviewes henholdsvis formanden for en børnehave til tv og borgmesteren til 
avisen. I superligakampen interviewes træneren i radiooptakten og forskellige 
spillere til tv og avisdækningen efter kampen. I begge tilfælde er faktuelle 
informationer dog redundante og afstemt under sparring (se 6.3.2). I 
FedtFejden arbejdes der bevidst med forskellige hovedpersoner i de forskellige 
platforme for at få forskellige historier eller vinklinger frem i det overordnede 
slanketema. 
 

Illustration 18. Persongalleriet i Fedtfejden i fra venstre: avisen, avisen, avisen, avisen, tv, tv og websitet. 

 
Sammenbindingen sker gennem en vis grad af overlap eller redundans ved at 
lade karakterer fra et medie optræde som gæster i andre medier, som en 
præsentation af historierne på kryds (NM Ledelse4 06:14). En anden 
versionering i forhold til vinkling kan blandt andet ses i observationsstudierne 
af Spam. Hovedparten af de indsendte brugervideoer er identiske eller 
indeholder dyr. Selektionen af videoer, der vises i konceptet beroede i høj grad 
på forskellighed. Et kvalitetskriterium for værten gik på at skabe alsidighed i 
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konceptet og derved at finde videoer, der ikke omhandlede dyr. Det samme 
fortælles om et tidligere koncept Boogie, hvor sms’er, der rullede hen over 
skærmen på sms-tv, havde samme indhold, fordi brugerne havde en tendens til 
at kopiere hinanden. Medieproducenterne skulle udvælge sms’er med så 
forskelligt indhold som muligt for ikke at avle mere ensartede beskeder (DR 
Medarbejder3: 5).  En tredje vinklingstype er tilrettelæggelsen af begivenheder, 
så der affødes forskellige vinkler på et tematisk univers. Denne 
versioneringsform anvendes i crossmedia-eventen, hvor forskellige 
begivenheder som Limfjordsløbet og amternes vægtvejning indgår i konceptet 
og giver anledning til forskelligt vinklede dækninger i medieprodukterne i form 
af ”nye” nyheder for at ”holde mediefladen i gang” (NM Ledelse4 06:14).  

I den funktionelle versionering skabes forskelligheden mellem 
produkterne ved at tilføre forskellige funktioner på tværs af produkter og 
platforme. Det være sig forskellige konkurrencer knyttet til det enkelte medie, 
men bundet op på brugen af samtlige medier som tilfældet i FedtFejden, 
Blokken og Spam. Denne versioneringsform er tæt bundet til platformenes 
egenskaber som bindingsobjekter, hvorfor den skal analyseres som en 
crossmedia-flowskaber for sig i næste afsnit.  

Sammenfattende viser de forskellige versioneringsformer som 
bindingsobjekter i crossmedia-konceptdesignet, at redundansen skabes (udover 
konceptuel crossmedia) gennem et tematisk univers som en form for arkitekst 
og eventuelt ved brug af samme faktuelle informationer (jævnfør 
børnehavebesparelses-casen). Forskelligheden eller fornyelsen fra produkt til 
produkt eller fra platform til platform skabes gennem konteksten, hvori 
materialet cirkuleres, i henhold til produktionsrytmen, som vinklinger og sidst 
men ikke mindst som forskellige funktioner.  

Forrige afsnits strategier (COPE, spredning og merværdi) som 
parallelle og sekventielle brugsdesign peger på en problemstilling i designet af 
koncepternes grad af redundans. Både hos Nordjyske Medier og DR gør 
producenterne rede for, at brugerne kan tilgå universerne fra hvilken platform, 
de end måtte ønske. Det er altså ikke ligesom i mange hypertekster (Aarseth 
1997) krævet, at man tilgår et bestemt produkt eller en bestemt platform før en 
anden. Det betyder i et teoretisk perspektiv, at redundansen må være stor, idet 
brugerne skal introduceres til universet i hver platform med fare for at ’kede’ 
brugeren, der tilgår platformens produkter som tredje eller fjerde led.  

Sameksistensen af parallelle og sekventielle mønstre gør, at brugerens 
indgange er multiple. Analysen peger dog på, at for at beskrive den praktiske 
balancegang mellem redundans og fornyelse må vi bevæge os væk fra en snæver 
informationsopfattelse og benytte en medieøkologisk forståelse af koncept, 
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produkter og platforme. Eksempelvis forekommer redundans ved at foretage 
COPE samtidig med, at andre mindre redundante former for versionering 
anvendes (funktionel, produktiosnrytme og vinkling). Man kan dog diskutere, 
om min metodiske tilgang har en bias i den forstand, at jeg har fulgt 
produktioner, der eksperimenterer med crossmedia og derfor muligvis benytter 
en mindre grad af redundans end i den daglige produktion trods min spredning 
på genrer. Analysens resultater har derfor ikke til hensigt at sige noget generelt 
om graden af redundans (se eksempelvis Boczkowski 2004; Dailey et al. 2005; 
Grunwald 2007; Erdal 2008), men snarere om de forskellige former for 
redundans og ikke mindst forskellighed, der fungerer som bindingsobjekter (se 
også 6.5).  

7.5 Funktionel crossmedia  
Som beskrevet i forrige afsnit kan funktionel crossmedia ses som en 
versioneringsform, men den behandles her som et særskilt flow-mønster, fordi 
den er central for afhandlingens indledende forståelse af crossmedia som 
platformstværgående mønstre. Funktionel crossmedia handler om, hvordan 
platformenes funktionelle roller spiller ind som flowskabere i crossmedia-
koncepterne.  

I casen med superligakampen er hastighed omdrejningspunkt for 
platformenes funktionelle roller. Sms-alert afsendes umiddelbart efter kampen i 
en kort besked, mens websitets artikel offentliggøres kort tid efter for at blive 
fulgt af tv og avisen næste morgen. I Fedtfejden er det ikke så meget hastighed, 
der er omdrejningspunktet for platformenes roller. Konceptregistreringen (se 
appendiks 11.5) peger på websitet som opsamler eller center for samtlige 
medieprodukter samt brugeraktiverende, radioen som stemningsskaber gennem 
forskellige ’sjove’ og anderledes eksperimenter, tv’et som intimitetsfremmer ved 
at følge slankekurens op- og nedture og ikke mindst avisen som 
informationskilde, hvor interviews forekommer med forskellige typer af 
eksperter. I børnehavebesparelses-casen får tv’et rollen som situationsbeskriver 
med indslag fra børnehaven, hvor børnene leger, mens avisen behandler tunge 
politiske kilder som borgmesteren. I Blokken og Spam er der et lidt anderledes 
mediefunktionsmønster. Her anvendes mobiltelefonen som visningsplatform 
samt videooptagelsesredskab, websitet ligeledes som center for medieprodukter 
og som brugeraktiverende gennem communitiet og via opfordring til 
materialeindsendelse. Tv fungerer omvendt som en ’appetizer’ eller 
udstillingsvindue for websitet, hvor (de bedste) videoer fra websitet bliver 
præsenteret.  
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 Vender vi tilbage til afhandlingens teoretiske afsæt i Medium Theory 
og teorien om mediernes invariante karakteristika eller kommunikative miljø, så 
er ovenstående funktionelle rollefordeling en reproduktion af tidligere 
medieteorier, hvor eksempelvis McLuhan skelner mellem varme og kolde 
medier, som en måde at indikere mediernes kommunikative rolle, og Innis 
anvender mediernes bias mod tid eller rum som lignende indikator. Kolodzys 
(2006) inddeling af mediernes funktionelle rolle er ligeledes næsten identisk 
med den, der gør sig gældende i Fedtfejden. Afhandlingens teoretiske opgør 
med Medium Theory’s manglende medieelasticitet synes umiddelbart ikke at 
gøre sig gældende i studierne, hvor rollerne mere eller mindre reproduceres fra 
koncept til koncept. De kan derved i sig selv betragtes som bindingsobjekter, 
som går på tværs af ’lokale’ netværk. 
 Ser man på producenternes italesættelser af mediernes roller, er der 
ligeledes mange lighedstræk, men variationer forekommer. En gennemgående 
udtalelse hos samtlige medieproducenter i observationsstudier, interviews og 
samtaler på tværs af organisationer og niveauer var, at ”medierne skal bruges til 
det, de er bedst til” i tværmediale produktioner. Denne udtalelse indikerer på 
den ene side, at man udelukkende anvender noget af potentialet i medierne; det 
som ikke er i de andre medier, og på den anden side, at medierne er en invariant 
størrelse, der bærer nogle invariante kommunikative karakteristika, som kan 
aktiveres i en kommunikationssituation. Disse to afledte betydninger vil 
afhandlingen se nærmere på ved at sammenfatte de karakteristika, hvormed 
medierne beskrives hos medieproducenterne for efterfølgende at se på variable 
i brugen af de enkelte platforme i de forskellige crossmedia-koncepter. 
 Hos Nordjyske Medier ekspliciteres mediernes særlige karakteristika i 
høj grad i diskussionsoplægget ”Med vilje” fra 2002 (se appendiks 4.3). 
Sammenfatter man beskrivelserne af medierne i dette oplæg, ser det ud som 
følger: 
 

Gratisavis 

“skrevne ord”, ”trykte medier: perspektiv, sammenhæng, overblik, 
baggrund, service og analyse – og underholdning”, “mest læsevenlige fra 
dagens Ritzau”, “visuelle ekstremt vigtigt” “mest pågående og/eller 
tankevækkende fotots”, “forside sendes sidst”, “den travle læser få de 
vigtigste nyheder” 

Morgenavis 

 “holde øje”, “problembarnet i fremtidens journalistik er avisen. For den 
er ikke gratis og kommer ikke efter en god popsang. Den er et tilvalg”, 
”skabe overblik”, ”guide til liv og verden”, ”sætte tingene i perspektiv”, 
”skabe…helheden”, ”avisen…kan rumme det hele. Nyheden 
baggrunden, sætte de personlige konsekvenser i reief. Og selvom den er 
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250 år gammel, er den stadig – indtil nettet finder sin rette form – det 
bedste interaktive medie overhovedet. Ingen andre medier kan – i dag- 
tilbyde så mange valg.”, ”avisen giver overblik, baggrund og analyse”, 
”skrevne ord”, ”trykte medier: perspektiv, sammenhæng, overblik, 
baggrund, service og analyse – og underholdning” 

Radio 
”radio…er ‘på’ når tingene sker”, “lyd”, “hurtigt, kontant, her og nu-
historier – og underholdning”, “sender fra tidlig morgen til sen aften” 

TV 

“TV er til følelser”, “billeder”, “følelsernes udstillingsvindue. Troværdigt, 
man kan jo se det selv og ting kan ske, mens kameraerne kører. 
Reportager.”, “nyheder, oplevelser og serviceinformation tilgængelige for 
seerne, når det passer dem” 

Website 

“net er ‘på’ når tingene sker”, “nettet svinger helt naturligt på alle 
historier”, “lynhurtigt, søgbart, oplysende og til omfattende servicestof”, 
“knudepunkt, hvor informationer samles og spredes”, “hjælp til at 
navigere rundt i hverdagen”, “rum til interaktion med nordjyderne”, 
”nyhedsforum”, ”levende forbindelse mellem nettet og de øvrige 
medier”,”nettet skal ikke være bagefter med frit tilgængelige nyheder”, 
”ikke slippe solohistorier af egen avl ud i cyberspace. Nettet er ikke til 
breaking news, som konkurrenter så kan nå at løbe med” “siteopdelingen 
opdateres løbende og følger primært avisens opbygning”, “radio lægges 
ud når det bringes i æteren, tv lægges ud når de er færdigredigeret, avisen 
lægges ud med udgivelsestid kl. 06 (kun intro optræder på nordjyske.dk 
frit” 

(Mobil)SMS “SMS er det næste medie, vi kaster os over – det er der nemlig penge i” 
 
Ovenstående citater kan groft deles op i beskrivelser af karakteristika ved 
medierne, såsom net er hurtigt, og radio er lyd, samt i strategiske, udtryks- og 
indholdsmæssige udnyttelser af medierne såsom sms er der penge i, og måden 
hvorpå man vælger at offentliggøre nyheder på websitet. Væsentligt er det at 
bemærke, at medieproducenterne ikke skelner mellem forskellige definitioner af 
medier, som afhandlingen indledningsvist gjorde. Således tales der både om 
platforme (morgenaviser) og produkter (radio, tv, website og sms), hvor 
produkter som radioprogrammer, tv-programmer og artikler eller elementer 
herfra går på tværs af platforme. Formelle73, men især uformelle samtaler 
(under observationsstudierne), foretaget mellem 2004-2006 understøtter mange 
af karakteristikaene fra 2002. En af journalisterne beskriver, at et indhold, der er 
”komplekst”, ikke egner sig til tv, hvorimod indhold med ”atmosfære, men 

                                                      
73 Samtalerne er metodisk begrænset på dette punkt idet der ikke eksplicit spørges ind til mediernes særlige 
egenskaber, som tilfældet var på DR (se i øvrigt kapitel 2). 
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uden dybde” egner sig bedre til tv end til avisen (NM Medarbejder8:6). Det 
kommer tydeligst til udtryk i konkrete eksempler på, hvordan medierne er 
udnyttet i tværmediale universer. Projektlederen for Fedtfejden beskriver blandt 
andet, at tv er egnet til ”blod, sved og tårer”, ”voldsomme følelser”, ”tæt på 
mennesker” og ”korte informationer”, mens nettet er ”mødestedet”, 
”medlem”, ”registrere vægt”, ”konkurrence”, ”debatfora”, ”diskutere med 
hinanden”, ”dele information” (P2P), ”bibliotek”, ”det er der, de er hele ugen” 
(NM Ledelse4 06:3-4,10). Avisen fungerer derimod som en medieplatform, der: 
 
 ”trækker noget frem og minder om og husk nu at se også tv og gå nu ind på webben, vi leder 
videre på den og giver dem så også alt det andet, som vi ikke kan give i de hurtige medier, 
men også kan give på webben, opskrifter, gode råd om motion, alt det der, som er typisk 
avisstof” (NM Ledelse4 06:3).  
 
Den ledende chefredaktør giver i sin bog et eksempel på en hård, unscheduled 
nyhed fra Nordjyske Medier, hvor mediekarakteristika kommer til udtryk på 
lignende vis:  
 
”når de to tankvogne støder sammen i limfjordstunnelen klokken to om eftermiddagen, er det 
ikke avisen der udkommer 17 timer senere, der skal have det lokale mediehus’ umiddelbare 
opmærksomhed. Det skal derimod bilisterne på vej mod ulykkesstedet. De skal have en sms 
med en advarsel. Radioen afbryder musikken og opfordrer trafikanter til at køre over 
limfjordsbroen i stedet. Nettet opdaterer løbende og laver links til tidligere ulykker samme 
sted, mens tv viser live-billeder og indhenter kommentarer fra sygehus og øjenvidner. Så kan 
avisen koncentrere sig om dagen efter at give perspektivet, vise grafikker, samle overblikket og 
besvare spørgsmålet: hvorfor gik det galt” (NM Ledelse5 2006: 53) 
 
Ser man på beskrivelserne af medierne som invariante karakteristika, er der 
elementer, der går igen i mange af beskrivelserne. Tv giver potentiale for direkte 
formidling og er til følelser, radioen er hurtigt, nettet er hele tiden tilgængeligt 
og giver mulighed for brugerinvolvering, mobil er personlig, mens avisen er 
”bagefter”, skaber overblik og kan formidle komplekst information. Samtidig 
viser citaterne også, at beskrivelserne altid foretages i et relationelt lys og bliver 
mest markante, når der tales om en konkret nyhedsdækning. Således skifter 
mediernes rolle inden for et potentielt spektrum alt efter, hvilken relationer 
medierne indgår i med andre medier. Studiet viser, hvis man også inddrager 
analyserne fra kapitel 6, at medieproducenterne aktivt flytter mediernes roller i 
forskellige retninger af forskellige grunde og med forskellige strategiske 
incitamenter. Et godt eksempel i forhold til de her nævnte karakteristika er 2002 
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karakteristikken af avisen som værende ”interaktiv”. Dette vil i en 
kommunikativ relation med websitet ikke stå så klart frem som karakteristikum, 
hvilket citatet netop også antyder.  
 Det udprægede relationelle element mediekarakteristikaene har hos 
Nordjyske Medier i crossmedia-sammenhæng, gør det interessant at se, 
hvorledes karakteristika beskrives hos DR med en anden genremæssig 
fokusering. I studierne fra DR bliver der spurgt direkte ind til det relationelle, 
og der indgår udelukkende tv, website og mobilplatform som beskrevet 
tidligere. Mobilen ses i begyndelsen af produktionsstudierne (Blokken) 
udelukkende som et optagemedie, der ”muliggør amatørproducenter”, fordi 
mediet er med brugerne overalt, det er småt og ikke påtrængende på samme 
måde som et professionelt kamera med mandskab ville være (DR 
Medarbejder2:5). Mobilen er endvidere hurtig ”man kan tage et billede med 
mobilen og sende det i løbet af ti sekunder…supernemt…on the spot” (DR 
Medarbejder3:7). Senere i studierne forbereder teamet, at mobilen skal 
anvendes til at kunne se videoer på (Spam), fordi:  
 
”vi har nogle klip, som er af dårlig kvalitet, som kan henvende sig rigtig godt til mobil, de er 
perfekte i længden, altså i tidslængde, det hjælper ikke noget, hvis vi var et almindelig tv 
program, vi har et indslag vi gerne vil lægge ned på mobilen for du kan stort set ikke se det på 
mobilen og så selvfølgelig at du kan stemme på mobilen” (DR Medarbejder2 06:19) 
 
I denne beskrivelse ligger eksplicit og implicit en karakteristik og udnyttelse af 
mobiltelefonens lille skærm og dårlige billedkvalitet i forhold til tv-skærmen. 
Ligeledes karakteriseres mobiltelefonen i modsætning til tv som en direkte 
returkanal i afstemning.  
 Når medieproducenterne i DR bliver bedt om at tage stilling til 
mediernes bidrag, er det forbavsende lidt, der fokuseres på tv. Det ligger som 
en underliggende tavs viden, som er svær for medieproducenterne at 
eksplicitere. Derimod er producenterne meget ivrige efter at karakterisere 
websitet som produkt, internettet som distributionsform og pc’en som 
platform. Dog står denne beskrivelse i stærk komplementært forhold til tv, 
hvorfor tv alligevel implicit beskrives - hvis ikke som direkte negation, så som 
afvigelse. Websitet bliver eksempelvis beskrevet som et ”kaosprojekt”, mens tv 
handler om ”historiefortælling” (DR Medarbejder2 05:11), altså en afvigelse fra 
tv. På samme vis bliver tv beskrevet som ”toppen af isbjerget”, mens websitet 
kan ”spotte for ting”, køre konkurrencer, ekstra information, arkiv og bruges til 
at efterlyse materiale, som ”ikke er let på tv”, give adgang til ”flere videoer end 
på tv” (DR Medarbejder3:6). Websitet beskrives som et:  



 213 

 
”sted…man refererer til hele vejen i program…links…ekstra klip…afstemninger”, 
”programmet skal man sætte sig ned og se kl. fire, nettet kan man gå til, når det passer, og 
der vil ligge indhold hele tiden..noget der er der, når programmet ikke bliver sendt…noget der 
ligger udover…” (DR Medarbejder5:5) 
  
Websitet har mulighed for at udvide universet med ekstra ting. Brugerne kan 
tilgå universet, når de vil i modsætning til tv’s tidsmæssige begrænsning (DR 
Ledelse5:5). Dette aspekt giver anledning til ’long tail’-forretningsstrategier 
analyseret i kapitel 5.  

Et konkret eksempel på en produktionsovervejelse, hvor 
komplementariteten til tv fremgår tydeligt, er diskussionen om, hvorvidt 
websitet skal bruges til at ”debattere lige nu”, mens tv-programmet kører på tv-
skærmen. Det mener producenten ikke, fordi tv giver mulighed for 
”fordybelse”. I forlængelse heraf mener ledelsen, at de enkelte medier får 
mindre fokus i en synkron crossmedia-strategi, fordi brugerne skal flytte fokus 
mellem medierne – der snakkes om ”multitask-oplevelser især på tv” (DR 
Ledelse1 06:15). Ligeledes diskuteres et kommunikativt potentiale i at bruge 
websitet til nicheprogrammer med tv som afviger (med reference til broadcast 
tv’s kontaktpriser) (DR Medarbejder5:5-6). På samme vis diskuteres en 24 
timers netkanal, fordi broadcast-tv for unge ligger i yderkanten af primetime 
(DR Ledelse8:8) og bygger på broadcast-tvs begrænsede plads og udprægede 
tidslighed. I modsætning til tv beskrives websitet som ”driftstungt”, idet 
funktioner, rammer og indhold skal vedligeholdes, hvorimod tv laves færdigt og 
sendes (DR Medarbejder3:6).  
 Producenterne beskriver, hvordan Blokken er et eksperiment med at 
bryde brugen og udtrykket på tv og websitet ned og lade tv benytte sig af 
fildelingskulturen (P2P), som hersker på internettet: ”tage den energi der er fra 
internettet, den kommunikation der er blandt unge og overføre den til tv” (DR 
Medarbejder2 05:5). Man kan ikke sige, at det er særlige karakteristika ved 
hverken tv-apparatet, tv-programmet, websitet, internettet eller pc’en, men det 
er et eksempel på, hvordan aktører flytter brugen af medierne. På samme vis 
fylder translationer meget i beskrivelserne af mediernes karakteristika, som 
nogle man gerne ville udnytte, men som umuliggøres på grund af 
organisatoriske alliancer. 

Kapitel 6 gjorde rede for, at der er en organisatorisk og 
produktionsmæssig underprioritering af nye medier. Websitet har i nogle 
tilfælde direkte lavstatus (DR Medarbejder5:7): ”tv-folk angst for nettet…ikke 
respekt for muligheder…lidt snobberi” (DR Medarbejder2:12). Når 
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crossmedia-strategier omtales, er det to former, der går igen, henholdsvis hvor 
nye medier understøtter andre medier, og hvor eksempelvis websitet er 
selvstændigt (DR Ledelse4:7). Strategien, hvor tv og radio understøtter nye 
medier, eller hvor de står på lige fod i et univers, var næsten fraværende. Tv 
bliver prioriteret frem for websitet og mobilen i universer (jævnfør kapitel 6) ud 
fra en forståelse af et ”potentiale” i medierne, som ikke udnyttes: ”når websitet 
er sammen med andre medier har det en mindre rolle” (DR Medarbejder3:8). 
En sådan argumentation kan derved i sig selv ses som en translation. Idealet for 
websitet i modsætning til tv er, at det bliver en ”organisme der har sit eget liv” 
(DR Medarbejder5:6), hvor netop websitet som ”samtalerum” bliver vigtigere 
end andre funktioner på websitet (DR Medarbejder6 & DR Medarbejder2:15). I 
denne forbindelse beskrives tv’s kommunikative potentiale i tværmediale 
universer som ”et talerør for al det stof der produceres” (DR Medarbejder4:1), 
og muligheden for at tv-programmet kan ”sætte gang i” debatter i 
samtalerummene (DR Medarbejder5:4).  

Et andet konkret eksempel på et ekspliciteret komplementært forhold 
mellem tv og websitet, der ikke blev aktualiseret, er en 24 timers 
ungdomsnetkanal med brugerproducerede indslag. Ifølge en kilde i 
chefredaktionen skyldtes den manglende konceptuelle gennemslagskraft, at 
produkter som YouTube i 2006 stadig var i novelty-fasen (DR Ledelse4:8), eller 
med andre ord; at translationen var vanskelig for denne innovationsalliance, 
fordi den ikke kunne knytte sig til et stærkere passagested i det globalt 
orienterede netværk. På samme vis måtte en anden produktionsmæssig 
udnyttelse af det komplementære forhold mellem websitet og tv-programmet 
falde på grund af en budgetmæssig begrænsning. Produktionsteamet ønskede at 
anvende referencer mellem tv-programmet og websitet ved at kommentere på 
debatter på websitet i tv-programmet, men det var ikke muligt, fordi tv af 
budgetmæssige hensyn ikke blev sendt live. (DR Medarbejder5:2). 

Analysen af producenternes beskrivelser af mediernes funktionelle 
rolle i crossmedia-koncepter tegner et billede af en mediekomplementærteori i den 
forstand, at det er komplementariteten og mediernes forskellighed snarere end 
ensartethed, der er i fokus. Tv eller avisen bliver eksempelvis beskrevet ud fra 
det, der gør dem særlige i forhold til den mediekonstellation, de indgår i – ikke 
ud fra det, de har tilfælles med andre platforme. Man kan diskutere, hvorledes 
analysen funktionelle crossmedia-perspektiv udvikler Medium Theory’s 
forståelse af mediernes kommunikative miljø som invariante karakteristika. For 
det første supplerer og forstærker crossmedia-studiet traditionens fokus på 
mediernes komplementære forhold genealogisk (særligt McLuhan 1999; Bolter 
& Grusin 1999) med et lignende fokus i tid ved at koncentrere sig om 
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relationen snarere end enkeltmedier. For det andet peger studiets analyser som 
forventet på, at karakteristika er kontekstuelt skabt og ikke invariante. 
Eksempelvis er potentialet et vægtigt translationsargument, mens 
fællesmængden af karakteristika mellem medierne (lighedstrækkene) kan bruges 
i trimningsalliancen (jævnfør kapitel 6). Alligevel fungerer medierne som 
effektive bindingsobjekter, der går på tværs af lokale kontekster og forbinder 
globale alliancer, hvilket især bliver tydeligt i websitets deltagende potentialer. 

7.6 Translativ crossmedia 
Sidst men ikke mindst kan man diskutere, om translativ crossmedia er en 
flowskaber. Translativ skal i denne forbindelse ikke forstås i Latours 
fortolkning, men terminologien er inspireret af Rajewsky (2002), hvor 
betegnelsen bruges om et medie(system)s oversættelse og inkorporering i et 
andet medie som struktureringsprincip (jævnfør kapitel 3). Dette mønster, som 
man kunne kalde struktureringsimitation, er velkendt inden for nyere generationer 
af Medium Theory og beskrevet som et særligt karakteristikum ved eller 
udnyttelse af digitale medier (Finnemann 1994,2001; Bolter & Grusin 1999; 
Manovich 2001). Umiddelbart kan denne kommunikationsform ses som et 
udtryk for terminalkonvergens, men den er samtidig med til at forbinde 
konceptets enkeltdele på websitet eller andre digitale platforme. Vilkåret for 
translativ crossmedia er, som ledelsen på Nordjyske Medier udtrykker det: ”der 
kommer flere og flere platforme, som de skal arbejde ud fra – tv er ikke bare 
digitalt, men kan også være interaktivt, analogt, det kan være mobiltelefon-tv” 
(NM Ledelse67:3). Struktureringsimitation som translativ crossmedia er en 
oversættelse af makroproduktet samt imitation af de platformsmæssige rammer 
såsom hele tv- eller radiokanalen som streaming eller avisen som e-avis, 
hvorimod opsplitningsversionering handler om versionering af produkter på 
tværs af platforme. Eksempler i casene er 24Nordjyske-streamingen, E-avisen 
samt Blokken & Spam-tvprogrammet i netplayeren på websitet. Man kan dog 
omvendt hævde, at det først er, når elementerne er genstand for 
produktcirkulation gennem opsplitning i meso- og mikroprodukter, at de er 
flowskabende på tværs af digitale platforme (jævnfør COPE-former i kapitel 5). 
I Rajewskys forståelse af translation tages der udgangspunkt i eksistensen af et 
kontakttagende og et kontaktgivende medie. Dette giver mening i 
struktureringsimitation, men i produktcirkulation fødes produktet ofte digitalt, 
men identificeres som tilhørende eksempelvis den trykte avis. 
Produktcirkulationen forekommer som cirkulation af artikler, tv-programmer, 
videoklip og radioindslag i og på tværs af platforme i alle casestudierne, som så 
sammensættes efter den givne (funktionelle) mediekontekst.  
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7.7 Konklusion 
Kapitlet har analyseret, hvorledes flow og ”univers” er herskende for 
crossmedia som bindingsobjekt på konceptniveau. Det medfører overvejelser 
over brugernes aktivitetsniveau, motivation og engagement som lock-in 
fremmende elementer samt strategiske overvejelser over design af crossmedia- 
produktioner i forhold til parallel eller sekventiel navigation i tre brugsscenarier 
merværdi, spredning og overspring. Opsummerende har analysen syntetiseret 
følgende flowmønstre på baggrund af tekstregistrering og producenternes 
udtalelser: 
  
Crossmedia-
flowmønster 

Varianter 

Paratekstuel Konceptuelt 
Metatekstuel 

eksplicit 
forankring

Deiksis 

vejledende
Parallel 

Navigationelt  

Placering 
Sekventiel 

Produktionsrytme Versionering 
Vinkling 
Mediekomplementaritet Funktionelt  
Medietrimning 
(mediekonvergens) 
Struktureringsimitation Translativt 
Produktcirkulation 
(mikro- og meso-
produkter) 

 
Crossmedia-flowmønstrene går på tværs af indhold, grammatik og miljø 
(jævnfør kapitel 3) som en funktionel, æstetisk og historiemæssige balance 
mellem redundans og fornyelse. De kan ses som en udvikling af eksisterende 
mønstre bundet til de konkrete produkter såsom cross-promotion (Dailey et al. 
2005), crossmedia-storytelling (Jenkins 2006; Dena 2004; 2008) samt 
reproduktion eller kloning (eksempelvis Boczkowski 2004). Med udgangspunkt i 
casestudierne er mønstrene afhandlingens bud på, hvordan produkterne og platforme kan være 
relationelt forbundet. Mønstrene synliggør, at der er forskellige nuancer af 
eksempelvis reproduktion, cross-promotion og crossmedia-storytelling, der 
indgår som bindingsobjekter i crossmedia-udøvelsen.  
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 Groft skitseret har afhandlingens casestudier haft større eller mindre 
fokus på de forskellige mønstre. Eksempelvis har casene fra Nordjyske Medier 
haft en høj grad af versioneringsfokus, mens casene fra DR har det funktionelle 
i fokus med brugerdeltagelse som omdrejningspunkt. I et tekstregistrerende 
perspektiv indgår alle mønstre i en eller anden grad i alle cases. Man kan derfor 
eventuelt i kommende studier diskutere, om mønstrene kan anvendes som 
grundlag til klassificering af crossmedia-koncepter. Det giver denne afhandlings 
empiri dog ikke mulighed for, idet der vil forekomme en cirkulær 
argumentation, idet mønstrene netop er udviklet på baggrund af casene, som 
igen ifølge kapitel 2 og 4 repræsenterer forskellige crossmedia-koncepttyper 
såsom CAP, versionering, handlingsafhængighed og facilitering. Det 
interessante i en sådan klassificering er dog, at den forekommer både på et 
produktionsniveau og et brugerdeltagelsesniveau. Skal man se kritisk på 
mønstrene i skrivende stund, kan man diskutere, om brugerdeltagelse som 
aspekt under hvert flowmønster er en tilstrækkelig beskrivelse af 
brugerrelationen, eller om de forskellige grader af brugerdeltagelse skal være 
mere styrende i flowbeskrivelsen eller alternativt et flowmønster i sig selv. 
Konklusionen i næste kapitel vil blandt andet tage brugerdeltagelse op som 
emne til diskussion i relation til afhandlingens resultater.   
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8 Konklusion 

Jeg vil i det følgende trække paralleller på tværs af analysekapitlerne for 
overordnet at opsummere og diskutere afhandlingens bud på en 
konceptualisering af crossmedia, hvor hovedvægten ligger på nuancering, 
netværk og forandring. Desuden vil jeg diskutere den udviklede teoretiske 
ramme for crossmedia-produktion samt opsummere nogle af de centrale 
spørgsmål og perspektiver, der er fravalgt eller nedtonet på grund af fokus i 
afhandlingen, men som kan være genstand for fremtidig forskning inden for 
crossmedia.  

8.1 Konceptualisering af crossmedia 
På baggrund af afhandlingens tilgang til crossmedia som en ’sort boks’ og de 
teoretiske og empiriske analyser vil dette afsnit trække nogle hovedpointer frem 
i konceptualiseringen af crossmedia. 

For det første må en crossmedia-konceptualisering som skitseret 
indledningsvist tage udgangspunkt i en bred frem for snæver forståelse af crossmedia. 
Jeg startede ud med at definere crossmedia i henhold til en 
platformsafgrænsning, men ved at studere den måde hvorpå crossmedia skabes, 
er medie-forståelsen i høj grad knyttet til de aktørnetværk, der definerer 
fænomenet, og således bliver en del af medieforståelsen. Mediet bliver også 
defineret af avismedarbejdere og tv-medarbejdere, eller med afhandlingens ord 
de monomediale alliancer, der opstår omkring samarbejde på tværs. 
Afhandlingen har argumenteret for, at netværksperspektivet er essentielt i 
konceptualiseringen af crossmedia, fordi der som forandringsproces fokuseres 
på forbindelser eller samarbejde mellem medier, men også at der fastholdes 
(fysisk og forståelsesmæssigt) forskellige medier, og at medier ikke udelukkende 
imploderer til ét multimedie. 
 For det andet har afhandlingen i forlængelse heraf vist, at crossmedia 
på den ene side bliver platformuafhængig, men på den anden side beror på en adskillelse af 
platforme. Denne konceptualisering omkring platformsuafhængighed kommer 
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særligt til udtryk i de identificerede cirkulationsmønstre (COPE). De 
forekommer i udpræget grad, når produktionen digitaliseres og når mange 
platforme bliver digitale, men samtidig adskilles i forskellige services og devices. 
Mediecirkulation, som i et digitalt univers sker parallelt med ’cloud computing’, 
bliver en særlig crossmedia-form, hvor opsplitning af produkter er 
omdrejningspunktet for optimal kontekstuel tilpasning og derved cirkulation. 
Som en sideløbende strømning i crossmedia har afhandlingen peget på et 
produktionsmønster, der kunne betegnes univers-produktion, hvor 
omdrejningspunktet er gruppering. Det være sig som forretningsmodel, arbejde 
eller konceptdesign i form af strategisk at fordele indtjening, samarbejde eller 
’historien’ over flere medier. Grafisk kan man illustrere de to sameksisterende 
crossmedia-typer således:  

 
Illustration 19. Mediecirkulation har opsplitning af produkter i små dele som præmis, hvorimod 

universproduktion har gruppering af produkter som præmis.  

 

Modellen illustrerer, at mediecirkulation handler om produktion af 
platformuafhængige enkeltdele, som kan distribueres og frit sættes i kontekst i 
netværket af producenter såvel som brugere afhængig af deltagelsesmodi 

Mediecirkulation Univers-produktion 
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(konsultativ, reaktiv, produktiv og proaktiv). De forskellige kontekster, hvori 
produkterne indgår, er illustreret ved de sorte firkanter. Opsplitning er dog i 
forhold til forretningsmodellen stadig afhængig af gruppering (jævnfør kapitel 
5). Omvendt illustrerer modellen, at universproduktion starter ud med at 
forbinde produkterne, hvorefter de som en samlet pakke distribueres på 
forskellige platforme eller i services med intentionen om at åbne universets 
dimensioner for brugerne på andre platforme (her illustreret ved de sorte 
firkanter). Som afhandlingen har vist, er ideen med denne gruppering ofte et 
overlap mellem de forskellige produkter. Det være sig både som 
indtjeningsmodel, (sam)arbejde og konceptdesign.  
 For det tredje har afhandlingen inden for dette overordnede mønster 
gjort opmærksom på en nuanceret konceptualisering inden for tre perspektiver på 
crossmedia. På baggrund af netværks(alliance)perspektivet og de tre 
hovedanalysekapitler kan man opsummere følgende typologiske 
konceptualiseringer af crossmedia:  

 
Forbindelserne mellem perspektivernes forskellige crossmedia-typer kan ikke 
umiddelbart aflæses af denne opstilling og er alle sammenvævede som 
sameksisterende mønstre. Alligevel har afhandlingen vist, at typerne til dels 
grupperer sig på tværs af perspektiverne. En tilnærmet skitsering heraf kunne se 
således ud: 
 

Alliancer Forretningsmodel Arbejde Koncept 

(Overlevelse) Fastholdelse  
 

Generalister Konceptuel 

Effektivisering- 
og trimning 

Create And Play 
 

Projektledelse Navigationel 

Karriere Fetch And Distribute 
(indtjeningsgruppering)

Netværkssamarbejde 
(brugere & ansatte) 

Version 

Profession Discover And Link Innovation 
 

Funktionel 

Innovation Open And Play –
(brugerinnovation)  

 Translativ 
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Illustration 20. Gruppering af crossmedia-konceptualiseringer i henhold til alliancer, forretningsmodeller, 

arbejde og konceptdesign. 
 
Selvom den grafiske fremstilling af forbindelserne forenkler kompleksiteten,  
forklarer den de overordnede mønstre i crossmedia i forhold til dette studie. 
Afhandlingen har vist, at eksempelvis netværkssamarbejde i høj grad også gør 
sig gældende i universproduktion. Hensigten med modellen er dog at illustrere, 
at det primært er karrierealliancen, professionsalliancen og innovationsalliancen, 
der har interesser i at udvikle universproduktion som en udfoldelse af kreative 
og professionelle evner og som en måde at få volumen og gennemslagskraft 
med det producerede koncept.  

Professionsalliancen er skeptisk overfor mediecirkulation generelt, 
fordi denne type crossmedia umiddelbart beror på kopiering af produkter til 
forskellige platforme. Omvendt har særligt effektiviseringsalliancen interesser i 
Create and Play som forretningsmodel, idet produkter og ressourcer udnyttes 
optimalt inden for egne rammer, hvorimod Fetch And Play er en direkte udgift 
med mindre den kobles med branding, en stærkere sammenbinding af reklame og 
indhold eller en indtjening på andre platforme, services eller brancher.  
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Andre aktører i innovationsalliancen (herunder medarbejdere med 
særligt fokus på digitale platforme) havde en særlig interesse i Discover and 
Link og Open and Play, idet de ansås som ’nye’ funktionelle mønstre i det 
digitale landskab med brugernes bidrag og mediekontekster som 
omdrejningspunkt. Afhandlingen har redegjort for, at selvom brugerdeltagelse 
knyttes sammen med crossmedia, så er en decideret proaktiv brugerdeltagelse 
sjældent at finde i delcasene, idet der herskede en høj grad af kontrol fra 
medieorganisationernes side i koncepterne. Det sætter dermed også forståelsen 
af brugerinnovation i et kritisk lys, da det er medieorganisationerne og ikke brugerne, 
der sætter rammerne for kommunikationen i casene.     

Overordnet set bliver der tre grupperinger inden for crossmedia 
henholdsvis universproduktion, CAP (COPE inden for egne platforme) og fri 
cirkulation af produkter. Sidstnævnte var det mindst konceptuelt etablerede hos 
medieorganisationerne på studiets tidspunkt (se også afsnit 8.4), mens 
førstnævnte stod stærkest i aktørernes crossmedia-konceptualisering. Studiet 
viser, at alle former tematiseres på tværs af forskelsparametre, og 
universproduktion udvikler sig over tid fra kun at handle om versionering 
(produktionsrytme) til også at inddrage strategisk sammenbunden event-
kommunikation (vinkling og funktionel crossmedia), mens fri cirkulation først 
dukker op i de sidste år af studiet (jævnfør kapitel 4). 

Uden at gentage den forskningspositionering, der blev foretaget 
indledningsvist (se afsnit 1.2), har afhandlingens bud på konceptualiseringen af 
crossmedia i forhold til eksisterende forskning primært sat øget fokus på det 
netværk af interesser (alliancer), der danner, forandrer og nuancerer fænomenet. 
Herigennem er strategier på flere niveauer blevet synlige, samtidig med at 
netværksstrukturernes forandringer har været mulige at kortlægge. Det bevirker, 
at forandringen som innovation ikke kortlægges som faserespons (eksempelvis 
Singer 2004) eller grader af reproduktion eller coproduktion (eksempelvis 
Boczkowski 2004; Dailey et al 2005; Erdal 2008), men som sammenbindende 
konstruktioner (bindingsobjekter), der tjener en interesse for alliancer. 
Omvendt er en sådan konceptualisering følsom overfor, hvilke kilder der er 
tilgængelige og derved markerer interesser. Eksempelvis kan man diskutere, om 
min brug af ledelsespersoner som diskussionspartnere under 
afhandlingsskrivningen har forårsaget et stærkere fokus på forretningsmodeller, 
end studiet som udgangspunkt lægger op til. Det følgende afsnit vil i 
forlængelse heraf diskutere konceptualiseringen af crossmedia gennem den 
udviklede teoriramme.  
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8.2 Medieforandringsteoriramme for crossmedia-produktion 
Afhandlingen har udviklet en teoretisk forståelse af crossmedia i traditionelle 
medieorganisationer gennem en økologisk medieforståelse, hvor 
medieorganisationer er refleksive aktørnetværk under forandring, men med 
medieprodukter som omdrejningspunkt. Ved i samspil med empirien at udvikle 
et teoretisk standpunkt, der blandt andet vægter en omskrevet fortolkning af 
aktørnetværket som konceptuel forståelse af crossmedia-produktion, er der 
mindst fire aspekter ved crossmedia, der bliver sekundære.  

For det første kan man diskutere, om en crossmedia 
konceptualisering skal rumme en kortlægning af de enkelte teknologiers unikke 
mediatet eller miljø i sig selv som fysiske enheder i forhold til hinanden. Med 
andre ord skulle en crossmedia konceptualisering i højere grad vægte medierne i 
sig selv? Dette perspektiv vil ligge i forlængelse af en traditionel fortolkning af 
Medium Theory-perspektivet, der var afhandlingens teoretiske afsæt. Denne 
afhandlings teoriramme er i høj grad baseret på forbindelserne imellem medierne 
og medierne som udpræget stabile bindingsobjekter mellem aktører. Følgelig har 
en kortlægning af den generelle medieteknologiske udvikling på 
samfundsmæssigt plan været fraværende, men kunne muligvis have sat 
forbindelserne i et tydeligere perspektiv. Omvendt vil jeg argumentere for, at 
Medium Theory-perspektivet i høj grad er tilstede i afhandlingen – ikke som 
miljøer, der knytter sig stærkt til fysiske platforme, men som en økologisk 
medieforståelse, hvor mediekomplementaritetsteori i stedet for ontologisk 
medieteori er omdrejningspunktet. Medierne bliver de regler, perspektiver og 
(fysiske) konstruktioner, der forhandles i teknologien, hvor mediernes 
forbindelser i forhold til hinanden er essentielle. Først i et komparativt lys lader 
medierne sig beskrive eksempelvis som funktionel crossmedia (jævnfør afsnit 
7.5).  

For det andet kan man diskutere teorirammens manglende direkte 
fokus på hierarki og ontologi til fordel for det relationelle eller direkte relativisme. 
Kan man med andre ord sige, at netværksperspektivet er så dominerende, at jeg 
ikke kan se, når crossmedia ikke har noget med netværk at gøre? 
Netværksstrukturerne gennem Castells, Latour & Star som teoretiske positioner 
er på sin vis afhandlingens ontologiske fundament. Selvom fundamentet 
primært er empirisk (jævnfør ovenfor), gør en sådan ontologi eksempelvis 
hierarkiet underordnet eller direkte fraværende. Omvendt vil jeg argumentere 
for, at afhandlingens teoriramme bevirker, at netværk og hierarki ikke bliver en 
dikotomi. Hierarkiske strukturer handler på et samfundsmæssigt plan om kontrol 
og styring af interesser og på et tekstuelt plan om kontrol og styring af 
brugerens adgang til tekstelementer. Afhandlingens teoretiske ramme viser, at 
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hele præmissen for netværket er, hvem der kontrollerer og styrer, som alliancer 
eller passagesteder, gennem forskellige translationsstrategier overfor andre 
aktører som mindre ’punkter’ i netværket. Konceptualiseringen af crossmedia 
beror følgelig på uligevægt og destabiliseringer qua alliancerne. Crossmedia 
følger derved forskellige interesser og logikker, men er samtidig resultatet af en 
forhandling af bindingsobjekter, der skaber broer mellem alliancerne. 

For det tredje kan man diskutere forandringsperspektivets centrale status i 
afhandlingens konceptualisering af crossmedia. Gennem Schön, Schumpeter og 
ikke mindst Latour bliver forandring knyttet til den refleksive og skabende 
proces og mindre til diffusion. Det bevirker, at crossmedia-
konceptualiseringerne ikke kan være generelt kortlæggende, men snarere ser på 
de stabiliseringer og destabiliseringer, der finder sted på vejen til noget nyt. 
Crossmedia bliver, så længe det rummer destabiliseringerne og fungerer som 
fælles ramme, meget stabilt over tid, men samtidig utrolig ustabilt i forhold til 
en detaljeret konceptualisering. Konceptualiseringens styrke bliver derved mere 
overordnede mønstre omkring fænomenet, mens svagheden er stabiliteten af 
detaljerede mønstre i fænomenet.   

For det fjerde kan man diskutere teorirammens analytiske brugbarhed 
på et tekstniveau. Selvom teorirammen har været anvendelig til at redegøre for, 
hvordan forståelsen af indholdet bliver genstand for stabilisering og ikke mindst 
destabilisering i en translationsproces, så har teorirammens virke været mindst 
på det detaljerede tekstanalytiske niveau. Det kan skyldes, at teorirammen (og 
afhandlingens forskningsinteresse) ikke først og fremmest har det 
kommunikative aspekt som omdrejningspunkt for konceptualisering, men 
produktionen. På tekst- eller produktniveauet bliver det kommunikative aspekt 
imidlertid synligt som en intentionalitet (eller mangel på samme) om brug (eller 
produktion). Konceptualiseringen af flowmønstre finder sted via teori, men 
systematiseres af empirien, og analysen af flowmønstre viser en sådan 
intentionalitet rettet blandt andre mod brugere. Afhandlingens teoriramme, 
analyser og resultater problematiserer adskillelsen af et kommunikations- og 
produktionsperspektiv, idet produktionen ikke længere udelukkende er knyttet 
til faste aktører, men brugerne kan skifte modi (se kapitel 3). En ny iteration 
eller artikel i direkte forlængelse af denne afhandling vil således være en mere 
detaljeret case- og/eller tekstanalyse med fokus på eksempelvis proaktive 
crossmedia-”brugs”mønstre. Det har ikke været ønskeligt inden for 
afhandlingens rammer, fordi det ville flytte fokus i afhandlingen, og fordi 
sådanne mønstre i det empiriske materiale endnu kun var under udvikling. 
Afhandlingen har således kun tentativt peget på: At mønstret kommer til i 
crossmedia-casen, at det indvirker på prioriteringer i crossmedia, at det møder 
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stor direkte eller indirekte modstand hos medarbejderne, og at det umiddelbart 
sætter brugerinnovation i et kritisk lys. Afhandlingen kan ikke se nuancerne 
inden for proaktiv brugerdeltagelse.  

I det sidste konkluderende afsnit vil jeg pege på nye iterationer og 
interessante forskningsspørgsmål inden for crossmedia, som er nedtonet eller 
fravalgt i afhandlingen, men som presser sig på som interessante områder for 
fremtidig forskning i forlængelse af dette studie. 

8.3 Fremtidige forskningsområder 
Afhandlingen har tentativt peget på en række sammenhænge og en teoriramme 
som et bud på en måde at konceptualisere crossmedia-produktion. Derudover 
har afhandlingen direkte eller indirekte behandlet mange tematikker, som 
rækker udover afhandlingens forskningsinteresse, men som ligger i umiddelbart 
forlængelse heraf.  
 Det drejer sig først og fremmest om mediebegrebet. Sætter 
crossmedia-forskning mediebegrebet i et nyt lys ved at fokusere på mediernes 
”mellemrum” frem for medierne som enheder? Afhandlingen har tentativt 
peget på nye mulige perspektiver, men spørgsmålet kunne passende (igen) 
sættes i centrum for et diskuterende forskningsbidrag. Dette bliver ikke mindre 
interessant med den stigende brug af rene digitale produktioner, hvor 
crossmedia foregår på tværs af platforme, men også services og applikationer. 

Derudover peger den ovenfor skitserede problematik omkring 
kommunikation versus produktion på en tilgang i kommende forskning, der 
ikke beror på en traditionel adskillelse af kommunikationsled og 
produktionsled, men i forlængelse af teorirammen følger et fænomens gang på tværs 
af aktørgrupperinger i netværket. Derved vil et studie ikke være begrænset til 
medieorganisationer, men frit følge både organiserede og uorganiserede 
producenter. Selvom studiet direkte eller indirekte har fulgt producerende 
brugere, har det været igennem mødet med medieorganisationerne. 

Endvidere har afhandlingen tentativt peget på en række 
sammenhænge og perspektiver, som kunne være genstand for udvikling eller 
verifikation og falsifikation i stor skala. For det første problematiserer 
afhandlingens analyser opfattelsen af den trykte avis som udgangspunkt i 
mediefødekæden. Dette kunne være genstand for et særskilt forskningsbidrag, 
der tager udgangspunkt i afhandlingens teoriramme og crossmedia-
konceptualisering. For det andet peger afhandlingen på crossmedia som en 
væsentlig forretningsmodel for medieorganisationer grundet dels spredning af 
økonomisk grundlag dels spredning af kontaktflade. En nærmere kortlægning af 
begge incitamenter gennem henholdsvis adgang til budgetter samt tværgående 
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brugsstatistikker ville styrke denne argumentation og kunne nuancere 
perspektiverne yderligere. For det tredje viser afhandlingens resultater, at 
crossmedia som universproduktion skaber en volumen for konceptet, der er 
højt prioriteret i medieorganisationerne, særligt hos de producerende 
medarbejdere. Denne forestilling peger dog på et interessant forskningsområde 
i forhold til brugssiden. Giver crossmedia en tilsvarende opfattelse af volumen 
inden for konceptet af de aktører, der bruger det, eller er der med andre ord en 
sammenhæng mellem volumen og antallet af medier som ’touchpoints’? En 
sådan problemstilling trækker blandt andet på forestillinger om ’liveness’ og 
’eventfulness’ (Ytreberg 2009).  

Endelig er afhandlingens afgrænsning og specifikke casesampling en 
oplagt mulighed for at stille sig spørgende overfor, om lignende crossmedia-
mønstre fremkommer inden for andre grene af traditionelle 
medieorganisationer såsom filmproduktion. I forlængelse af afhandlingens 
historiske redegørelse for crossmedia i medieorganisationerne vil en endnu 
mere oplagt vinkel dog være at se på crossmedia inden for den ’nye’ 
mediebranche, der har sit udspring i digitale (crossmedia)-produktioner. 
Afhandlingen har særligt behandlet Google og Facebook, men andre mulige 
cases kunne være Twitter eller sågar Pirate Bay. Et studie af crossmedia-
strategier hos sådanne virksomheder vil være interessant for udviklingen af 
dette studies konceptualisering ud fra en antagelse om, at de elementer, som 
kun sporadisk er berørt i dette studie såsom smartphone-kommunikation, fri 
cirkulation og ’cloud computing’, vil have helt andre centrale og mindre ’træge’ 
vilkår i studiet af nye medieorganisationer. 
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9 Efterskrift 

 
Det har været afhandlingens formål at udvikle den måde, hvorpå crossmedia 
konceptualiseres i en videnskabelig sammenhæng. Alligevel peger en sådan 
konceptualisering også tilbage på praksis. Først og fremmest som en 
synliggørelse af måden hvorpå man taler om crossmedia, hvordan man 
eksemplificerer, hvordan man roser, hvordan mønstre og logikker forstås og 
hvordan man understøtter crossmedia. Alt sammen forudsætninger for at 
kunne og ikke mindst have indflydelse på at udvikle  fænomenet yderligere.  

I den forbindelse bevæger afhandlingens resultater sig væk fra at se 
crossmedia som udelukkende mønstre for reproduktion og coproduktion. Som 
tidligere forskning har redegjort for, spiller de en væsentlig rolle, men i dette 
bidrag til crossmedia-konceptualisering bliver de i høj grad underlagt mere 
overordnede sammenbindende flowmønstre på såvel et forretnings-, arbejds og 
konceptmæssigt niveau. God crossmedia bliver ikke en mestring af samtlige 
flowmønstre eller en bevægelse væk fra reproduktionsrutiner. God crossmedia 
bliver relativ til den synergiforståelse, man har som alliance i 
medieorganisationen som netværk. De mest fremtrædende crossmedia-
interesser (alliancer) i afhandlingens studie har været overlevelse, 
effektivisering/trimning, profession, karriere og innovation. Det betyder, at crosmedia-
praksis bliver et produkt af sådanne interesser, og følgelig at megen normativ 
forskning har været fokuseret på professionsalliancen i deres beskrivelse af god 
eller dårlig crossmedia, særligt inden for journalistisk forskning. Et kendskab til 
interesserne giver ikke umiddelbart en mulighed for at ændre dem, men det 
giver en god forudsætning for at indgå i en forhandling (med afhandlingens ord, 
translation) om at tilgodese interesser i egne løsningsforslag og derved have 
gennemslagskraft i organisationerne. Det samme gør sig gældende for 
beskrivelserne af crossmedia i det globale netværk, der rækker ind i og ikke 
mindst udover medieorganisationerne. Det betyder, at man som traditionelle 
medieorganisationer ikke kan stille sig på bagbenene overfor store aktører i 
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netværket, men man må forsøge at sætte sig selv ind i centrum gennem 
translationsstrategier og derved være med til at forme (sig selv og) præmisserne 
for crossmedia. 

9.1 Et guldæg? 
Man kan stille sig spørgende overfor, om crossmedia reelt har været et guldæg 
for de implicerede medieorganisationer? Det sparsomme statistiske materiale, 
som studiet har haft til rådighed, peger stadig på en begrænset brug af flere 
platforme i crossmedia-koncepter (dobbelt- og tripeldækning). Samtidig kan 
man diskutere, om ikke netop kommercielle medieorganisationer ved at levere 
gratisindhold på nettet gennem lave marginalomkostninger har været med til at 
danne præcedens for gratismarkeder og derved selv været med til at presse 
traditionelle forretningsmodeller uden at have udviklet en ny solid position som 
passagested.  

Omvendt er det vanskeligt at forestille sig, at danske såvel som 
internationale traditionelle medieorganisationer kunne have bremset et globalt 
netværk, hvor passagestederne er ligeså centraliserede (i skrivende stund 
Google, Microsoft & Facebook), som tilfældet var i Danmark omkring de 
traditionelle medieorganisationer. På trods af dette kæmper de traditionelle 
medieorganisationer stadig imod det nye netværk, hvor spillere såsom Google 
(YouTube) og AidOnline i skrivende stund forsøger at danne alliancer om fri 
cirkulation og udnyttelse af digital indhold og kommunikation uafhængig af 
ejerskab. Det stiller igen fornyet fokus på crossmedia som opdelings- og 
grupperingsmønstre. 

I forlængelse heraf kan man sige, at crossmedia har været et guldæg. 
Afhandlingen har vist, at crossmedia i høj grad for medieorganisationerne er 
synonymt med en innovationsproces, der må foretages i et digitalt 
medienetværk, hvor nye og gamle konkurrenter er med til at danne nye mønstre 
for mediebrug og -produktion.  

De produktionsmønstre, der er gået igen i afhandlingen som de 
største udfordringer for de studerede medieorganisationer på alle niveauer og i 
de tre perspektiver, har været åbenhed frem for kontrol og styring, at forbindelser (i 
netværket) også er indhold, at grupperingsstrategier skal finde sted mellem effektivisering samt 
indtjening på den ene side og medarbejderkreativitet på den anden. Crossmedia som 
innovationsproces har i medieorganisationerne haft ”historiefortælling” eller 
”indhold før medier” som omdrejningspunkt for skiftet fra avis/broadcast-
organisation til mediehus. Alligevel viser dette studie, at platformsuafhængig 
eller platformssensitiv historiefortælling kun udgør en del af udfordringen, 
mens ejerskabet og kontrollen over historierne udgør en anden væsentlig udfordring. 
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Som afhandlingen har peget på, kommer denne udfordring tydeligt til udtryk 
ved, at medieorganisationerne har vanskeligt ved at finde nye 
forretningsmodeller for (digital) crossmedia, der bygger på åbenhed samt 
imødekomme flowmønstre, der bygger på produktive og proaktive 
brugerdeltagelse.  

Ser man imidlertid på afhandlingens historiske oversigt over 
innovationer inden for crossmedia, og sidestiller man dette studie af danske 
pionerer med tidligere udenlandsk forskning (eksempelvis Dailey et al; 
Bockowski 2003; Singer 2004), viser der sig trods stor modstand en klar 
ændring i måden at opfatte medieorganisationerne på. Det ses først og 
fremmest ved, at samarbejdet er udgangspunktet, og at der ikke er mønstre, 
hvor samarbejde ikke i en eller anden form forekommer.  

9.2 Politiske indgreb i crossmedia som innovationsnetværk 
Crossmedia som innovationsnetværk for de traditionelle medieorganisationer 
handler om at skabe nye produktionsmåder, koncepter, forretningsmodeller og 
forståelser af virksomhedens eksistensgrundlag som en kreativ destruktion (eller 
rekonstruktion). Afhandlingen har i forlængelse af eksisterende forskning vist, 
at en sådan rekonstruktion møder stor modstand i medieorganisationerne 
primært i forhold til monomediale alliancer omkring professionsopretholdende 
interesser, men i sammenhæng hermed også forretningsmæssige. 
 Mediestøtten i Danmark bestemmer en del af eller hele 
forretningsgrundlaget for avis- og broadcastorganisationer. For at crossmedia 
som innovationsnetværk skal forløbe med mulighed for, at de traditionelle 
medieorganisationer kan tilpasse sig og indtage en position som (kommerciel 
eller public service) passagested i de nye netværk, stiller det store krav til 
reguleringen af eksistensgrundlaget.  
 I forhold til public service medieorganisationer vedtog 
kulturministeriet i 2006 en aftale om medielicens, hvor grundlaget for 
licensbetalingen ikke længere skulle være apparatbesiddelse, men muligheden 
for at kunne tilgå ”programmer og tjenester” uafhængig af platform 
(Kulturministeriet 2006a; 2006b). Denne beslutning kan være med til at fremme 
public service organisationernes (frie) brug af platforme på lige betingelser og 
derved være et vægtigt element i den interne forhandling over for 
professionsalliancer. Omvendt er crossmedia i en sådan udlægning i fare for 
udelukkende at blive fortolket som et spørgsmål om distributionsform og ikke 
som forskellige måder at tilrettelægge indholdet strategisk på tværs af platforme 
gennem grupperinger i mediecirkulation eller universproduktion. Man kan på 
den anden side hævde, at en sådan indblanding på indholdsniveau ikke er 
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ønskelig, men brugen af begreberne ”programmer” og ”tjenester” i stedet for 
universer eller koncepter peger stadig på en i forhold til crossmedia 
uhensigtsmæssig opdeling i (broadcast)programmer og (ikke-broadcast 
herunder interaktive) tjenester. At DR skal ”lægge vægt på at producere public 
servicetjenester, der er specielt udviklet til disse platforme.” ifølge kontrakten 
for 2007-2010, fremhæver crossmedia som platformsensitive tiltag, men ikke 
univers-produktion. 

Det forstærkes af, at kravene i DRs public service kontrakter stadig er 
fokuserede på ”fylde” i medieplatforme og en vurdering af public service 
indsatsen på baggrund af indsatsen fordelt på platforme. Det kan blandt andet ses 
af kontrakten på ungdomsområdet:  

 
”DR skal i kontraktperioden styrke sin virksomhed i forhold til børn og unge ved at udsende 
programmer og stille nye tjenester til rådighed på de eksisterende radio- og tvkanaler samt 
øvrige relevante medieplatforme. DR skal tilbyde tv-programmer og informationstjenester af 
høj kvalitet til børn og unge, og der skal lægges vægt på dansksproget indhold. DR skal øge 
sin indsats overfor børn på tv og radio. På radio skal DR fastholde det tidsmæssige omfang i 
2004 af førstegangsudsendte børneprogrammer på FM-radio og øge det tidsmæssige omfang af 
børneprogrammer på DAB. DR skal fastholde det gennemsnitlige tidsmæssige omfang af tv- 
og radioprogrammer til unge de seneste 4 år og styrke sine nettilbud til de unge.” 
(Kulturministeriet 2006a:3-4) 
  
Endvidere kan man i crossmedia-sammenhæng diskutere, hvad ”sine nettilbud” 
indebærer, når en af hovedpointerne i afhandlingen er, at grundpræmissen for 
crossmedia er fri mediecirkulation uden for organisationens egne rammer og 
styring (jævnfør særligt Fetch And Distribute). Fri cirkulation indebærer 
samtidig, at det kan være vanskeligt at foretage en sammenlignelig og 
systematisk måling af succes på eksterne services eksempelvis tjenester på 
Facebook eller YouTube, idet man ikke ejer trafikken, og trafikken kun bliver 
sorteret ud fra udbyderens ønsker om synlighed. Selvom værditest af sådanne 
tjenester legitimiserer DRs indsats, så bureaukratiserer den samtidig satsninger 
for public service medieorganisationen i et hurtigt skiftende udbud. 
 For kommercielle medieorganisationer (her aviser) er mediestøtten 
bundet op på en fysisk platform eller det trykte format ud fra et hensyntagen til 
tilgængelighed, mangfoldighed og armslængde. I crossmedia-produktion er en 
sådan platformsstøtte vanskelig at opretholde. Afhandlingen har vist at hele 
præmissen for crossmedia som innovationsproces er at ændre 
avisorganisationer til mediehuse. En støtte til trykt avisproduktion kan derved 
fungere som et bevarende redskab imod udvikling og rekonstruktion. På kort 



 231 

sigt kan det gavne monomediale interesser i organisationen primært hos 
overlevelses- og professionsalliancen, men på sigt kan det betyde, at 
medieorganisationerne ikke gennemgår den kreative destruktionsproces med 
henblik på at tilpasse sig medienetværkets nye mønstre. Afhandlingens 
observationsregistreringer har peget på, at trods markedsmæssig nedgang for 
den trykte avis står den stærkt i journalisternes bevidsthed. En støtte specifikt til 
den trykte avis kan være med til at fremme en sådan monomedial mentalitet.  
 Ser man på støtteformålet for trykt avisstøtte i forhold til digitale 
varianter kan fuld digital tilgængelighed sikres for færre midler end støtten til 
avisdistribution, idet 89 % af danskere allerede i 2007 havde adgang til internet 
(FDIM 2008). Armslængden, alsidighed og mangfoldighed kan ikke siges at 
være mere bundet til et trykt format end et digitalt, men kontrollen af støtten og 
ikke mindst historikken i støtten er naturligvis. Den offentlige debat omkring 
mediestøtten har været præget af, at man ønsker at sikre støttens formål ved at 
opretholde få spillere af en kritisk masse i stedet for mange små spillere, 
hvorved rene digitale udbydere holdes ude. Det sker igennem fastholdelse af 
støtten med reference til de 0-moms berettigede (trykte aviser). Dagbladenes 
eget hovedargument for at opretholde den trykte avis som støttegrundlag er, at 
”dagbladenes research stadig står urørt som det primære grundlag for kritisk og 
samfundsoplysende bred journalistik i Danmark.” (Danske Dagblades Forening 
2008). De henviser ikke til det trykte format, men snarere til deres særlige 
research- eller ”graver”afdeling. Public service platformsuafhængig mediestøtte, 
dagbladenes egen argumentation og denne afhandlings resultater peger på, at 
også avisstøtten skal foregå på et platformsneutralt grundlag eksempelvis med 
krav til researchressourcer i stedet for. Studiet af crossmedia-arbejdsrutinerne 
peger netop på denne fase som særligt udsat eller presset, når der skal 
produceres til flere medier. En ikke-støttet avisbranche vil derimod være 
tvunget til at lave en tættere integration mellem indtjening og journalistik 
(jævnfør kapitel 5), medmindre modellen for privatfinansieret public service 
gentænkes.  

En støtte på research-delen er heller ikke uproblematisk, idet der må 
findes løsningsforslag på, hvordan research støttes uden at kompromittere 
armslængdeprincpippet. Udredninger må dog have platformsuafhængighed som 
præmis og ikke som en mulighed.  

9.3 Fremtidig medieudvikling & crossmedia  
Når man ser på udviklingen inden for smartphones bliver crossmedia 
umiddelbart sekundært, fordi mange funktionaliteter er samlet i én platform, 
der mobilt kan fungere som interface til stadig flere kommunikationsformer. 
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Alligevel befinder denne multifunktionelle platform sig ikke i et 
medieplatformsvakuum, men spiller sammen med større skærmteknologier, 
anderledes interaktionsmuligheder, specialiserede funktionsplatforme og trykte 
teknologier. I et sådant fortolkningsscenarie handler crossmedia om at skabe 
sammenhæng og flowmønstre i en kommunikativ udnyttelse af adskilte medieteknologier. 
Sådanne medieteknologier skifter hurtigt og bare inden for projektets 
tidsramme har den teknologiske udvikling og ikke mindst den kulturelle toning 
heraf rykket sig markant. Tematiseringen af crossmedia vil derfor uundværligt 
ændre sig i takt med den fremtidige medieudvikling, som sandsynligvis vil have 
et større digitalt centrum, end tilfældet har været i afhandlingens cases. 

Studiet har dog peget på, at crossmedia på et mere overordnet plan 
kan konceptualiseres som det innovationsnetværk, der skabes i indoptagelsen af 
nye medieteknologier og nye mediemønstre i (traditionelle) 
medieorganisationer. Foruden sammenhængsskabende flowmønstre bliver 
crossmedia i dette fortolkningsscenarie på forskellige niveauer lig med en 
medieinnovationsproces, der ikke er et tidsligt følsomt fænomen, men som vil 
foregå hver gang, der sker (radikale) skred i mediebilledet. Man kan diskutere, 
hvor ofte det sker, men da præmissen for en innovationsproces er, at man 
aldrig kan se slutresultatet, vil selv små innovationer opleves som store. Det er 
ikke mestringen af medieteknologierne, men selve konceptualiseirngen af 
forandringen, der er vanskelig. Jeg håber, at denne afhandling kan bidrage til at 
skabe klarhed over crossmedia som innovationsnetværk i en forandringsproces.  
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10 Resumé/Summary  

10.1 Crossmedia: Innovationsnetværk for traditionelle medieorganisationer  
Medieproduktion handler ikke længere udelukkende om at producere 
avisartikler eller tv-programmer. Det handler om at lave produkter, der kan 
udnytte de mange medieberøringsflader, som brugeren har. Hvordan skal vi 
forstå skiftet fra monomedieproduktion til produktion, der går på tværs af 
medier? Hvilke mønstre dannes, og hvilke konceptuelle ændringer sker der 
gennem kampe og kompromiser? Denne afhandling ser på sådanne processer 
som en økologisk sammenhæng under betegnelsen crossmedia.  

Formålet med afhandlingen er at diskutere og give et bud på, hvordan 
man kan forstå og konceptualisere crossmedia i traditionelle medieorganisationer herunder 
særligt tidligere avis- og broadcastorganisationer. Hovedargumentet i afhandlingen er, 
at crossmedia først og fremmest må forstås som et innovationsnetværk i en 
gennemgribende forandringsproces og ikke udelukkende som samarbejds- og 
reproduktionsmønstre. Crossmedia bliver en måde at overleve nye 
medieteknologier, hvori traditionelle medieorganisationer ikke som 
udgangspunkt besidder en central position. Denne innovationsproces indebærer 
tre karakterstika henholdsvis samlingen af to eller flere medier i samme 
medieorganisation, produktion til internetbaserede og/eller mobile medier i 
medieorganisationer og design af kommunikation til flere medier med henblik 
på en form for samspil.   

Studiet bygger på etnografisk inspirerede casestudier af 
underholdningskoncepter for unge på DR og tre typer af nyhedshistorier på 
Nordjyske Medier samt supplerende teoretiske studier af forandring, medier og 
netværk. Studiet sigter mod at finde lighedstræk i konceptualiseringen af 
crossmedia i forskellige cases i forhold til finansielt grundlag, genre og 
medie(branche). Udviklingen af konceptualiseringen sker som en runddans eller 
iterativ proces mellem teori og empiri. Afhandlingens bidrag er todelt.  

For det første udvikles en teoretisk ramme for at forstå crossmedia-
produktion som en medieforandringsproces med innovation som 
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omdrejningspunkt. Denne ramme er afhandlingens bud på, hvordan man via 
forskellige teorier kan forstå og operationalisere crossmedia som et 
innovationsnetværk. Teorirammen syntetiserer analytiske begreber såsom 
alliancer, forandringsagenter, translation og bindingsobjekter samt udvikler en 
forståelse af nøglebegreber som innovation, kultur, kompetence, strategi, 
koncept, producenter, brugere og ikke mindst medier.  

For det andet udvikler afhandlingen en nuanceret konceptualisering 
og typologisering af crossmedia. I et historisk perspektiv viser studiet, at 
crossmedia ikke er én radikal innovation, men et netværk af forskellige 
initiativer, der retrospektivt peger på bestemte mønstre i forståelsen af 
crossmedia. Sådanne mønstre erstatter dog ikke hinanden, men eksisterer 
sideløbende. Konceptualiseringen har tre fokusområder i afhandlingen 
henholdsvis ændringer i forretningsmodeller, arbejdsformer (processer og 
kompetencer) samt konceptdesign.  

Som forretningsmodel aktualiseres crossmedia som sameksisterende 
former for gruppering og opsplitning. Afhandlingen nuancerer ideen om 
”Create Once Play Everywhere”, hvor der skelnes mellem forskellige former 
for mediecirkulationspræmisser. Ejerskab, kontrol og åbenhed er centrale for 
nuanceringen (CAP; DAL, OAP og FAD), og afhandlingen fremanalyserer 
store konceptuelle ændringer særligt omkring formen ’Fetch And Play’.  
 Som arbejdsformer og –kompetencer bindes forskellige interesser 
sammen af en crossmedia-forståelse, der involverer generalister, projektledelse, 
netværkssamarbejde (mellem brugere og ansatte) og innovation. Afhandlingen 
identificerer forskellige alliancer, der er dominerende i forhold til at bestemme 
fortolkningsretningen for crossmedia: Effektivisering, karriere, profession og 
innovation. En væsentlig konklusion er, at det er spændinger mellem disse 
alliancer, der gør, at bindingsformerne brydes ned igennem manglende brug af 
crossmedia-understøttende tiltag såsom it-planlægningssystemer, projektledere, 
koordineringsmøder, fysiske indretninger og rammekoncepter.  
 Som konceptdesign aktualiseres crossmedia som forskellige former 
for flowmønstre i koncepterne. Afhandlingen skelner mellem parallelle og 
sekventielle designs og fremanalyserer fem grundlæggende flowmønstre, der 
aktualiseres i forskellige udgaver: Konceptuelle, navigationelle, versions, 
funktionelle og translative flowmønstre. Herved gør afhandlingen opmærksom 
på, at det ikke kun er indholdsgenbrug, der er omdrejningspunktet for 
crossmedia, men i lige så høj grad andre sammenbindende elementer.  
 Overordnet set er der to sameksisterende mønstre, der går igen i 
crossmedia-produktion henholdsvis crossmedia som mediecirkulation og som 
universproduktion. Førstnævnte har opsplitning som udgangspunkt, mens 
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sidstnævnte har gruppering. Afhandlingen påpeger i analyserne, hvordan 
karrierealliancen plejer universkommunikation, mens effektiviseringsalliancen 
plejer mediecirkulation inden for egne rammer. Mediecirkulation uden for 
organisationens kontrol (FAD) sker udelukkende med interesse fra 
innovationsalliancen, mens professionsalliancen er skeptisk og betragter al 
mediecirkulation som kopiering og universkommunikation som merarbejde. På 
baggrund af disse mønstre konkluderer afhandlingen, at der tegner sig tre 
grupperinger inden for crossmedia i studiet henholdsvis 
universkommunikation, cirkulation med ejerskab over trafik (CAP) samt fri 
cirkulation, hvor brugerne selv henter produkterne, distribuerer og former 
produkter (FAD og OAP).  
 På baggrund af resultaterne og konklusionerne lægges der 
afslutningsvist op til en fremtidig videreudvikling af medieteori i forhold til 
medieforandring og mediekomplementaritet. Endvidere redegøres der kort for, 
hvordan crossmediakonceptualiseringerne stiller nye krav til blandt andet 
medielovgivningen. Der gives eksempler på, hvordan afhandlingens resultater 
kan indarbejdes heri, så lovgivningen ikke fungerer som stopklods i kommende 
crossmedia-innovationsprocesser.   
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10.2 Cross media: Innovation Networks for Traditional Media Organizations  
Media production is not only about producing newspaper articles or shows for 
TV. It is about making products that bring all the different media touch points 
users have into play. How should we perceive this shift from monomedia 
production to production crossing media boundaries? Which patterns arise and 
what conceptual changes occur through conflicts and compromises? This thesis 
regards such processes as an ecological coherence termed cross media.  
                      The thesis aims to enrich the understanding and the 
conceptualization of cross media in traditional media organizations including 
especially former newspaper and broadcast organizations. The main argument 
is that cross media  above all is to be perceived as innovation networks in an 
extensive transition process - not only as patterns of reproduction and 
collaboration. Cross media becomes a way of surviving new media technologies 
where traditional media organizations do not hold a central position to begin 
with. This innovation process involves three characteristics: gathering two or 
multiple media in the same media organization, production to internet based 
and/or mobile media, and design of communication to multiple media 
concerning forms of interplay.  
                      The study draws on ethnographic case studies of entertainment 
concepts for young people at DR (Danish Broadcasting Corporation) and three 
types of news at Nordjyske Medier (regional media house including newspaper 
production). At the same time  theoretical studies of change processes, media 
and networks supplement the case studies. The study looks for common 
patterns in the conceptualization of cross media in two very different cases. 
The common patterns are derived from financial ground, genre and media 
(industry). The conceptualization evolves as an iterative process between theory 
and empirical data.  The contribution is twofold. 
                      First, a theoretical framework for understanding cross media-
production is developed as a way to encompass media change processes with 
innovation as the focal point. This framework is a theoretical contribution to 
understand and operationalize crossmedia as innovation networks. The 
theoretical framework syntesizes analytical concepts such as alliances, change 
agents, translation, boundary objects and use them to develop understandings 
of key notions such as innovation, culture, skills, strategies, concepts, 
producers, users, and last, but not least, media.  
                      Second, the thesis develops varied and detailed 
conceptualizations and typologies of crossmedia. From a genealogical point of 
view, the study shows that cross media is a network of different initiatives 
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sensitive to different change agents rather than one radical innovation. In 
retrospect, this innovation network points to certain patterns in the 
understanding of cross media. These patterns do not replace each other but 
coexist. The cross media conceptualization has three focal points in the thesis: 
Changes in business models, work (processes and skills), and conceptual design. 
                      As business models cross media is conceptualised as coexisting 
forms of bundling and unbundling. The thesis refines the idea of COPE 
(Create Once Play Everywhere). The term is instead divided into different 
coexisting media circulation patterns with different premises of ownership, 
control and openness: CAP or Create and Play (full ownership and control), 
DAL or Distribute And Link (traffic ownership but not control of context), 
FAD or Fetch And Distribute (no control of content neither ownership nor 
context), and OAP or Open And Play (voluntary openness to free co-
production and circulation). The thesis especially points to radical conceptual 
changes around Fetch and Play-patterns, also called data piracy. 
                      As work (processes and skills) different interests are bound in a 
cross media conceptualisation that consists of multiskilled producers, project 
management, network collaboration (between users and employees), and 
innovation. The thesis identifies different alliances that dominate the way in 
which cross media is evolving: Efficiency, career, profession, and innovation. 
An essential conclusion is that tensions between these alliances result in the 
breakdown of boundary objects and crossmedia-supportive initiatives such as 
IT-planning systems, project leaders (media conductors and trimedial projects 
leaders), coordination meetings, physical layout, and concept description 
systems and routines. 
                      As conceptual design, cross media is seen as different kinds of 
flow-patterns. The thesis distinguishes between parallel and sequentiel designs 
and analyses five underlying patterns of flow: Conceptual, navigational, 
versioning, functional, and translative. This way it is not only content that is 
being reproduced and reused, it is also to a great extent other binding elements 
such as hosts, branding, and jingles. 
                      Overall, the thesis identifies two coexisting patterns across cases, 
analytical perspective, and levels of analysis. These are cross media as media 
circulation and universe production. Media circulation builds primarily on 
unbundling production whereas universe production operates on different 
kinds of bundling strategies. The thesis points to how the career alliance 
nurtures the conceptual framing of crossmedia as universe production, whereas 
the efficiency-alliance nurtures media circulation within the media organisations 
own control. Media circulation outside the control of the organisations (FAD) 
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is nurtured only by the innovation-alliance, whereas the profession-alliance sees 
media circulation as ‘bad cross media’ because it is based on showeling and 
cloning. Universe production is perceived as ‘an extra work load’. In the light of 
this the thesis concludes, that at the time of the study there are three main 
patterns of cross media: universe production, media circulation with ownership 
of traffic (CAP), and free circulation where users fetch, distribute, and co-
produce freely.  
                      Based on the results and conclusions the thesis encourages 
further and future development of medium theory in relation to media change 
and media complementarity. Furthermore, it suggests how the identified 
conceptualizations set new demands for media legislation. The thesis 
exemplifies how the findings can be taken into account so that the legislation is 
less likely to function as an obstacle for future use of cross media as innovation 
netvorks.  
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11 Appendiks 

11.1 Undersøgelsesdesign 
 Hvornår Hvem Hvad Hvordan 

 

Nord-

jyske 

Medier 

E2004/ 
F2005 

Alexandra: 
4 forskere 
datalog 
etnograf 
sociolog 
medievidenskaber

35 interviews/ 
Formelle samtaler 
 
Obs. af afdelinger 
Obs. af roller 
 
Obs af superdesk 
 
 
51 spørgeskemaer 

2 forskere – en 
interviewer, en skriver 
 
Logbøger+fotos 
 
 
logbøger + registre-
ringsskemaer 
 
uddelt og indsamlet  

 F2006 Alene Obs af 
superligakamp 

Logbøger + 
konceptregistreringer 

 F2006 Alene Obs af 
medarbejdermøder 
x 2 
Obs. af event 
 
Interview af 
eventleder 

Logbøger+fotos 
 
 
Logbøger, fotos, 
konceptregistrering 
Båndet + interne do-
kumenter af processen 

 E2006 Alene Obs. af lokalnyhed Logbøger + 
konceptregistreringer 

DR E2005  Alene 1 md obs. af 
Blokken 
 
interview m/prod 

Logbøger+koncepttre
g.+internepapirer 
 
Båndet + 
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medarbejderex5 
 
interview 
m/strategileder  
 
Interview m/ 
projektleder 

interviewguide – 
semistruktureret 

 E2006 Alene  1 uge obs. af 
SPAM 
 
interview 
m/chefredaktion 
x2 
 
interview 
m/prodmedarb. 
X2 
 
interview 
m/teamleder 
 
interview 
m/senior- 
konsulent 
 
interview 
m/direktionsrep. 

Samme metode 
anvendt 

 

11.2 Registrering af interaktioner i superdesken  
Registrering af samtaler i superdesken med fagligt indhold pr. 5 min. fordelt 
over to dage (markeret 1. og 2. dag) 
 
1. 
dag+2.dag=ialt 

Avis Web Radio Tv Foto 

Dirrigent 14+4=18 2+0=2 8+4=12 8+11=19 1+3=4 
Avis  14+11=25 0+1=1 2+5=7 2+0=2 
Web   3+11=14 0+2=2 0+0=0 
Radio    10+7=17 2+0=2 
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Tv     3+3=6 
Foto      
 
Der er i registreringen ikke medtaget de rutinemæssige formelle 
redaktionsmøder, som også foregår i superdesken mindst to gange dagligt. Da 
interaktion registreres som snapshots hver 5. minut er eksempelvis en samtale 
der strækker sig ud over dette tidsrum registreret to gange. Metoden registrerer 
således ikke antallet af samtaler, men snarere volumen af faglig kommunikation i 
form af tale.  

11.3 AaB-OB: Crossmedia-dækning af fodbold 
Superligakampe spilles i Danmark i sæsonen som hovedregel på søndage – i 
nogle tilfælde på lørdage og helligdage. Aalborgs superligahold hedder AaB og 
dækningen af AaBs kampe er en højprioriteret sportsnyhed på Nordjyske 
Medier. Da kampene ligger med en uges mellemrum som ’prescheduled’ burde 
der være en klar crossmedia-rutine omkring dækningen af superligakampene, og 
hvordan den som fortsat nyhed forløber. Det er denne rutine, der i det 
følgende afsnit er i fokus gennem observationsstudier af en superligakamp 
mellem AaB og OB den 17. april 2006.  

I sportsafdelingen var der 12 journalister i alt, hvoraf tre journalister 
primært var skrivende, og tre primært producerede til radio (samtale NM 
Medarbejder5 2005:2 & NM Medarbejder6 2005:1). Ud af de 12 journalister sad 
der en i Hjørring og en i Frederikshavn, men på grund af journalistmangel blev 
de ofte kaldt til Aalborg. Kulturen i sportsredaktionen var præget af ”autonom” 
selvidentitet, hvor sporten ”lever sit eget liv” (Samtale NM Medarbejder5 
2005:2) som ”stat i staten…som nogle rebeller forskanset bag reoler og lukkede 
døre…det er en drengerøvsklub. Der er grovkornet humor” (Samtale NM 
Medarbejder6 2005:4-5). En af medarbejderne er tidligere tv-journalist og 
fortæller hvordan kulturen i sportsredaktionen hidtil nærmest havde været to 
redaktioner henholdsvis elektronisk og skrivende. De var stadig i 2005 på 
forskellige overenskomster med hver deres souschef. Ifølge ham bestod 
crossmedia-forening af de to kulturer og kvalitet blandt andet i at ”begrænse 
kampreferaterne og lave mere beskrivende, indfølende journalistik” (ibid:1). 
Haagerup fremhævede i 2006 sportsredaktionen som et godt eksempel på 
crossmedia-dækning i Nordjyske Medier: ”sportsredaktionen udnytter sin 
research og fortæller både i radioen, i avisen og i to ugentlige programmer på tv 
om ugens superligafodbold” (Haagerup 2006:56) 
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11.3.1 Tekstregistrering af superligadækning 
Dækningen af den konkrete superligakamp mellem AaB-OB rækker tidsmæssigt 
ud over observationsstudiet, idet den må ses som ovenfor nævnt som fortsat 
nyhed i den forstand, at den i høj grad byggede på holdets præstationer gennem 
hele sæsoner (materiale fra superligadækning kan ses i appendiks 5.0 og 15.4).  

Det vil med andre ord sige, at en ugentlig dækning af superligakampe 
indledte med en optakt, der blandt andet refererede til holdets placering inden 
kampen, tidligere kamphændelser, spillernes tilstand, modstandernens ditto og 
formodninger til kampforløbet baseret på holdets tidligere præstationer. 
 

• Sportsredaktionens optakt skete primært i morgenavisen med en 
helsidesartikel om morgenen på kampdagen.  

• Aftenen før havde der været en notits i teksttv og på websitet i form af 
versioner af morgenavisartiklen, der automatisk går til tekst-tv og 
websitet efter deadline om aftenen.  

• På kampdagen havde der tidlig om formiddagen været en optakt i 
radioen med cheftræneren, der udtalte sig om chancerne i 
eftermiddagens kamp.  

• På teksttv og websitet var der ligeledes en optakt til kampen 
umiddelbart før den gik igang.  

• Om eftermiddagen blev der sendt en optakt på radio inden kampen og 
kampen blev transmitteret live i radioen og en opfølgning fulgte 
(Nordjyske havde ikke tv-rettighederne til kampen).  

• Præcis da kampen blev fløjtet af blev der udsendt en mobil-sms med 
kampresultatet (kaldt mobil-alert) til brugere, der havde tilmeldt sig 
denne på websitet.  

• Kort tid efter blev en længere version af samme historie offentliggjort 
på tekst-tv og websitet, som erstattede optaktshistorien.  

• En halv time senere blev der sendt et indslag på 24Nordjyske om 
kampen med interviews med de mest markante spillere.  

• Radioen sendte samme interviews i opfølgningen på kampen.  
• Dagen efter kom resultatet på morgenavisens forside som notits og 

inde i avisen fyldte kampen en hel side med blandt andet artikler og 
kampdata.  

• Samme morgen var historien i gratisavisen 10 minutter, men som en 
halvsides ritzau-historie.  

 
Dækningen af kampen blev foretaget med to hovedpersoner on location 
henholdsvis en fast skrivende journalist og en freelance radio og tv-journalist. 
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Derudover kom der to fotografer – en presse- og en tv-fotograf. Hjemme på 
Nordjyskes hovedsæde var der tilknyttet en tv-studievært, en nye medie-
journalist på sporten, en uploader af teksttv og websitehistorier og en række tv-
teknikere. I alt seks journalister arbejdede på dækningen af kampen. De to 
journalister on location samarbejder ikke om kampen, de befinder sig fysisk på 
hver deres sted på tribunen, men de deler statistikker på kampen og spillerne, 
som Nordjyske køber hos ekstern leverandør. Radio og tv-journalisten 
informerer desuden avisjournalisten, hvis der sker noget i omklædningsrum 
eller på sidelinjen, hvor han befinder sig, som kunne være interessante at følge 
op på i avisen, men det skete ikke under denne kamp. Ifølge samtaler med 
journalisterne arbejdes der ikke på at afstemme vinklerne på historierne.  

Radio og tv-journalisten bruger samme lyd til radio og tv med ekstra 
til radioen. Han laver interviews på banen, med hjælpetræneren i halvlegen, to 
efter kampen og et ekstra interviews i omklædningsrummet. Radio og tv-
journalisten var egentlig kun forpligtiget til at lave radio i forhold til sin 
overenskomst: ”men om jeg står med en eller to mikrofoner er jo sådan set lige 
meget” (Observationsnoter 17.04.06). Efter kampen foretager de to journalister 
interviews forskellige steder med forskellige spillere.  

For avisjournalisten er skabelonerne vigtige i dækningen af kampen 
for at han kan få artiklen og informationen hurtigt af sted til Nordjyskes 
hovedsæde. Han ved præcist hvordan siden skal se ud og hvor mange ord og 
elementer han skal producere inden kampen går i gang. Han sender en 
faktaboks fem minutter efter kampen er slut og mangler kun at give spillerne 
karakterer når kampen er fløjtet af. Under kampen udvælger han en spiller som 
han skal lave en note på med fakta. Han tager også noter på sin laptop til sin 
kommentar, som er hans anmeldelse af kampen, dens for løb og dens udfald. 
Sidst men ikke mindst skal han lave en tophistorie og har derfor også den i 
baghovedet under kampen. I denne kamp er vinklen at en af spillerne kan 
kvalificere sig til ungdomslandsholdet og landstrænere var på stadion for at 
kigge på ham. Avisjournalisten tager efter kampen tilbage til hovedsædet for at 
skrive færdig til kl. 19.30, hvor han leverer materialet til den redigerende. 
Avisjournalisten laver ikke websitehistorier, fordi det ikke er en del af hans 
arbejdsområde. De laves af en tredje journalist på hovedsædet, som følger 
radio-transmissionen. Han laver også sms og teksttv-versioner samt 
manusskript til indslaget på tv.  

11.4 Børnehavebesparelser: Den rutineprægede crossmedia lokalnyhed 
’Prescheduled’ nyheder såsom budgetudspil kan også forårsage en anden type 
’prescheduled’ nyheder, nemlig som reaktion på den første eksempelvis gennem 
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en pressemeddelelse eller anden kontakt til redaktionen. En sådan type nyhed er 
derfor en slags fortsat nyhed, fordi den handler om de reaktioner, der kommer 
på udspillet. Nyhedskategorien ’fortsat nyhed’ er meget central i flermedial 
dækning, da samme emne er genstand for flere historier i forskellige 
medieprodukter. Samtidig kan fortsatte nyheder også være udviklingsnyheder, 
fordi historien som vi tilfældet er med dette afsnits eksempel kan udvikle sig 
over tid til at indeholde flere forskellige begivenheder og indvolvere flere parter. 
Der er forskel i potentialet for flermedial dækning i forhold til, om mediehuset i 
lang tid i forvejen ved at begivenheden kommer som tilfældet er med 
superligakampe og kan planlægge en fast dækning, eller om begivenheden 
opstår med kortere tidsfrist som eksemplet er med den fortsatte lokalnyhed. 
For at gå tættere på en sådan begivenhed vil dette afsnit fremanalysere 
dækningen af den fortsatte ’prescheduled’ lokalnyhed ’Børnehavebesparelser’ d. 
5. september 2006.  

11.4.1 Tekstregistrering af børnehavebesparelsesdækning 
Dækningen af lokalnyheden går ligesom superligakampen som fortsat nyhed 
tidsmæssigt ud over observationsstudiet, fordi det er en fortsættelse af 
budgetudspillet. Andre tiltag fulgte i kølvandet på budgetudspillet samtidig var 
eksempelvis alle pædagoger samlet d. 30. august. Historien om den specifikke 
børnehave, der er utilfreds, var derfor en lille historie i historien (materialet fra 
dækningen af børnehavebesparelser kan findes i appendiks 6.0 og 15.5).  
 

• Om morgenen var der et ritzau-notits i Centrum Morgen, der fortæller 
om besparelserne og utilfredsheden hos fagforeninger og 
organisationer på et generelt plan.  

• Om eftermiddagen blev der sendt et radioindslag med kontaktpersonen 
i børnehaven med tilhørende speak.  

• Kl 17.30 sendes tv-indslag om børnehavens reaktion på 
budgetudspillet.  

• Dagen efter om morgenen var historien om den specifikke børnehave, 
der vil protestere den bærende historie på forsiden af morgenavisens 
Aalborg-sektion, ligesom historien var bærende i de to første sider i 
sektionen: To artikler specifikt i forhold til den pågældende børnehave 
og en artikel om generelle forringelser.  

• Om morgenen (kl. 04) blev en kopi af den korteste af de to artikler 
offentliggjort på websitet.  
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• Til middag blev radioindslaget fra dagen før lagt på Dit Centrum med 
en kort notits tilknyttet, som var en sammenskrivning af avis- og 
radiohistorien.  

• Om aftenen i Centrum Aften var der en meget lille notits om, at 
pædagogmedhjælperne holdt protestmøde dagen forinden med samme 
kilde som den generelle artikel i morgenavisen.  

• Om formiddagen d. 11. september kommenterede en bruger på 
historien og sætter spørgsmål ved konklusionen, men redaktionen 
svarede ikke på den. 

 
Aalborg-redaktionen stod for dækningen af lokalnyheden. Aalborg-redaktionen, 
der fysisk var placeret tæt på superdesken, bestod af 12 journalister. 
Mediedirigenten denne morgen var 1. jourhavende for aalborg-redaktionen, når 
han ikke var mediedirigent. Han havde fået en pressemeddelelse ind på 
Aalborg-redaktionens mail dagen før, som han så denne morgen. På 
redaktionsmødet kl. 9 satte han med det samme en tv-fotograf på historien, 
fordi der var ’billeder i den’, da det handlede om børn. Han vurderede historien 
til at ville gå til flest medier. Han regnede med at den ville komme i tv, radio, i 
centrum aften (hvilket den ikke gjorde fordi deadline allerede var 11.30) og i 
avisen. Historien blev derfor den største satsning den dag (observationsnoter d. 
05.09.06).   

Tre journalister blev sat på historien: En skrivende (som også 
producerer radio), en tv-reporter samt en presse- og tv-fotograf. Herudover var 
der tilknyttet en radiojourhavende (der også uploadede websitehistorien), en tv-
jourhavende og en ’blog-mamma’ (der lagde radioprogram på Dit Centrum). 

Ligesom tilfældet var med superligakampen arbejdede den skrivende 
journalist og tv-reporteren ikke sammen, men tv-reporteren rådførte sig hos 
den skrivende journalist via en mail midt på dagen om sandheden i faktuelle 
udsagn fra borgmesteren, der sagde at pengene kom fra to forskellige kasser. 
Derimod var samarbejdet mellem tv-reporteren og tv-fotografen stor. De talte 
sammen om vinklerne i bilen på vej til børnehaven. Ifølge tv-reporteren er 
vinklen skarpere på tv: ”tv er altid mere til maven, avisen er til hovedet” 
(observationsnoter d. 05.09.06:1). Ligeledes arbejdede fotografen og reporteren 
tæt sammen i redigeringsrummet med udvælgelse af klip og optagelse af speak. 
Den skrivende journalist fortæller at han lavede radio først, hvor han 
interviewede formanden for børnehavebestyrelsen og derefter satte han sig til at 
skrive artiklerne til morgenavisen. Tv-fotografen tog en halv time om at sætte 
udstyret op og tv-reporteren talte med bestyrelsesformanden, der skulle 
interviewes. På spørgsmålet om interviewet også kom på internet svarede tv-
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reporteren at ”det der med internettet, det er der ikke så mange der når at kigge 
på” (observationsnoter d. 05.09.06:1). Jeg spurgte senere ind til det og hun 
svarede, at fordi det ikke var en solohistorie men en udviklingshistorie kom den 
ikke på websitet (observationsnoter d. 05.09.06:2). Efter interviewet tog de 
tilbage til hovedsædet, hvor tv-reporteren lavede manusskript til tv-indslaget, 
mens hun så klippene igennem. Hun fortalte at hun gik efter punchlines, og at 
det hun ikke brugte, kunne den skrivende journalist bruge i sine artikler, det 
gjorde hun altid selv, når hun var skrivende. Der var mange af indslagene der 
indeholdt baggrundsstof i form af konsekvenser faktuelt remset op. Men hun 
videregav ikke informationer herom til den skrivende og som hun sagde at i 
praksis er det også omstædigt, hvis han skulle trække noget fra tv, men han 
kunne gå ind og se råklippene. I udarbejdelsen af sin speak klipper hun speaken 
fra radioindslaget, som den skrivende havde lavet tidligere, ind i sit manusskript. 
Så kunne hun bedre danne sig en idé om, hvad der blev sendt i radio og derved 
vinkle tv-indslaget i relation hertil. Hun tog dog ikke direkte hensyn til radio, 
men brugte det som inspirationskilde, da jeg spurgte ind til den kobling 
(observationsnoter d. 05.09.06:3).  

Aalborg-redaktionen var den eneste redaktion på Nordjyskes 
hovedsæde, der ikke brugte betegnelsen gruppeledere, men jourhavende, som 
er en gammel titel fra avisverdenen. I Aalborg sad der tre jourhavende som 
fordelte vagterne imellem sig. Netop titlen jourhavende siger meget om 
prioriteringen af resourserne, for det drejede sig først og fremmest om at 
producere Aalborg-sektionen til avisen. Jourhavende så deres arbejde som at 
’skubbe til de skrivende’ (samtale NM Medarbejder14 2005:1) fordi ’en sektion 
truede’ (samtale NM Medarbejder15 2005:1). Hvorimod radio og især tv kom i 
anden række: ’problemer omkring at have tid til at lave tv og radio’ (samtale 
NM Medarbejder14 2005:5), fordi at ’få lavet tv til indslag…bliver fravalgt, 
fordi der ikke er tid til det’ (samtale NM Medarbejder14 2005:7). Mantraet var, 
at ’kan der falde lidt af til tv’ (samtale NM Medarbejder15 2005:1) så er det 
godt, fordi der ikke var resourcer til at fylde alle medieprodukter og de 
jourhavende var tæt knyttet til avisen. Historien om ’børnehavebesparelser’ var 
derfor lidt atypisk, fordi der blev lavet tv. 

11.5 Fedtfejden: Den store crossmedia event  
I modsætning til superligakampen og lokalnyheden var Fedtfejden en blød 
’non-scheduled’ eventbaseret nyhed. I forhold til nyhedsbehandlingen var det 
både en fortsat og en udviklingsnyhed, men kategorierne er her begrænsede i 
deres beskrivelsesmulighed, idet Nordjyske selv iværksatte begivenheden og 
strategisk dannede et nyhedsflow omkring det som input til de forskellige 
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medieprodukter. Medieprodukterne blev derved en del af begivenheden. 
Fedtfejden startede som en idé fra en journalist med inspiration fra et lignende 
svensk koncept. Ideen med konceptet var at få nordjyderne til at få en sund 
livsstil og tabe sig på en effektiv, sjov og sund måde gennem kostomlægning og 
motion (Interview NM Ledelse4 2006: 5-6). Konceptet var tænkt til økonomisk 
at gå i nul, men forretningsideen var at skabe historier til de forskellige 
medieplatforme samt opmærksomhed og goodwill omkring Nordjyske, der på 
denne måde virkelig ”nyttede” i det Nordjyske samfund: ”Vi har engageret 
Nordjylland i Fedtfejden, hvor der var alt at vinde og en masse at tabe, når vi på 
nye måder gennem intens mediedækning af fedme-epidemien kørte landsdelen 
rundt og vejede nordjyder med topmaver og mod på at komme af med dem.” 
(Haagerup 2006:61). Konceptets succes var fuldstændig afhængig af, at 
nordjyderne havde lyst til at tabe sig og tilmeldte sig projektet. Det bærende 
element i konceptet var derfor en konkurrence med præmier til de personer, 
der tabte flest kilo. Fedtfejden bestod ikke kun af mediedækning fra Nordjyskes 
side som de øvrige historier, men konceptet var en blanding af markedsføring, 
eventplanlægning og mediedækning. Nordjyske kontrollerede og iscenesatte 
med andre ord begivenheden, der skulle danne grundlag for nyhedsflowet.  

11.5.1 Tekstregistrering af Fedtfejden 
Nordjyske startede konceptet d. 7. januar 2006 og indsatsen d. 7. juni med 
opfølgning på finalen d. 6. juni 2006. Herefter fik konceptet sit eget liv på 
websitet, som i skrivende stund stadig kører med sidste synlige brugerindlæg 
om et fælles motionstiltag fra d. 27. november 2007 (materiale fra dækningen af 
Fedtfejden kan findes i appendiks 7.0 og 15.6). 
 

• Konceptet startede d. 7. januar 2006 med rekruttering af seks personer 
(to på tv, fire i avisen og to på radio), som skulle være hovedpersoner i 
mediedækningen, særligt på tv (en kom senere til, fordi en anden 
sprang fra). Denne rekruttering foregik gennem annoncering efter folk 
på egne medieplatforme i gratisavisen 10 Minutter, Ugeaviserne samt 
Nordjyske Stiftstidende frem til d. 22. januar. Castingen fandt sted d. 
24. og 26. januar. Derudover skulle værter på radio og tv også selv 
gennemgå forskellige prøvelser i forsøget på at slanke sig.  

• Markedsføringen af selve konceptet startede d. 13. februar med massiv 
outdoor reklame frem til d. 13. marts.  

• Umiddelbart efter starten af outdoor reklamerne gik websitet 
www.fedtfejden.dk i luften (d. 15. februar), hvor det især var 
oprettelsen som bruger og registreringen af vægt, der var essentielle 
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funktioner til at begynde med og senere et community, hvor brugerne 
kunne kommunikere med hinanden. Man fik en personlig side, hvor 
ens vægtforløb på basis af vejninger var registreret og man kunne være 
medlem af grupper (eksempelvis ”Gå-folket”, ”fat-killers from 9330” 
og ”sylfiderne fra Gug Øst”) eller oprette en selv. Det var så muligt at 
se gruppens samlede vægttab fordelt over perioden.  

• ANR hit tyvstartede konceptets mediedækning d. 17. februar ved at 
interviewe en af projektlederne om hvad Fedtfejden egentlig var.  

• En husstandsomdelt folder om konceptet kom rundt d. 22. februar, og 
der blev gjort opmærksom på dette gennem radio, Nordjyske 
Stiftstidende og ugeaviserne op til omdelingen.  

• 24 Nordjyske følger op på hustandsomdelingen og satte Fedtfejden på 
som indslag d. 22. februar, hvor de ’forklarede’ konceptet og folderen.  

• Den egentlig mediedækning startede d. 26. februar med et to-siders 
opslag i Nordjyske Stiftstidende om fedmeepidemien i det 
internationale og danske samfund samt interview med Merethe Kasten, 
som var kendt fra tv-programmet ’Livet er fedt’. Hun skulle være en 
gennemgående person i eventsene senere.  

• ANR Hit startede dagen efter og ANR Guld samt 24 Nordjyske d. 28. 
februar.  

• Herefter kørte mediedækningen med fast dækning på alle medier om 
tirsdagen og ellers efter hvornår der blev skabt historier omkring 
konceptet.  

• For at slå kendskabet til Fedtfejden fast kørte Nordjyske i perioden fra 
d. 22. februar til d. 12. marts en massiv egenannoncering for konceptet 
i radio, tv, ugeaviser, 10 Minutter, Nordjyske Stiftstidende og på 
nordjyske.dk.  

• Parallelt med mediedækningen kørte en række events igangsat af 
Nordjyske i samarbejde med en nordjyske organisationer. Som en del 
af konceptet skulle deltagere vejes og registrere deres vægt på websitet i 
første uge af forløbet. Kontrolvejninger før, under og sidst i forløbet 
skete i samarbejde med amtets ’Sund By’ centre som lå 31 steder 
fordelt ud over hele Nordjylland.  

• Som kick-off arrangement holdte Merethe Kasten foredrag om 
fænomenet ’at tabe sig’ i fem forskellige byer med start d. 1. marts. Den 
sidste kontrolvejning fandt sted d. 28. maj ved en anden stor 
begivenhed, nemlig Limfjordsløbet umiddelbart inden den store finale 
d. 6. juni.  
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• Nordjyske havde også arrangeret fællestræning op til Limfjordsløbet 
som er Nordjyllands største løb og det var muligt at deltage i løbet til 
halv pris for medlemmer af Fedtfejden (Interview NM Ledelse4 
2006:3).  

• Finalen bestod af oplæg fra Nordjyske om forløbet, derefter fortalte 
guldfirer roeren Eskild Ebbesen om at hænge i når det gælder i 
foredraget ’bedst når det gælder’. Kokken Morten Nielsen fra Mortens 
Kro i Aalborg serverede fedtfattig middag for deltagerne. Aftenens 
højdepunkt var dog kåringen af 1., 2. og 3. pladsen i konkurrencen, 
som vandt henholdsvis 25.000, 15.000 og 5.000 kr til en ny garderobe. 
Herudover kunne vinderen give 100.000 kr til et velgørende formål 
efter eget ønske. Det blev Tonni, en af hovedpersonerne fra tv, der 
vandt konkurrencen.  

• Udover hovedkonkurrencen blev der trukket lod om ugepræmier 
iblandt de tilmeldte på websitet.  

• Udover de store events var der en række små events i forløbet såsom 
DGIs åbne hus, gratis deltagelse i en række idrætsforeninger for 
Fedtfejden medlemmer og motionsdag arrangeret af FDB. De skulle 
blot klippe en kupon ud i avisen eller printe den på nettet med deres 
brugernavn. Alle tilbuddene kunne ses via websitet.  

 
Der blev i alt tabt 2,7 ton blandt deltagerne ved finaletidspunktet og 2700 
havde deltaget ved at registrere sig på websitet. I 2008 var der 238 flere 
medlemmer (d. 13. marts). Tidsmæssigt strak Fedtfejden sig over 14 uger. Som 
Haagerup sagde til finalen: ”Dette er afslutningen på et af de længste projekter 
på Nordjyske” (Observationsnoter d. 6. juni 2006). Før start havde 
planlægningen været i gang i et halvt år, men der blev for alvor sat ind 2 
måneder inden den redaktionelle start (Interview NM Ledelse4 2006:4).  

Fedtfejden skulle skabe historier til medieprodukterne om tirsdagen, 
som ellers ikke havde andre faste indslag på dagsordenen til at fylde 
medieprodukterne ud (Interview NM Ledelse4 2006:1). Det drejede sig i høj 
grad om at holde gejsten oppe, fordi projektet strak sig over så lang tid 
(Interview NM Ledelse4 2006:13). Nordjyske måtte i modsætning til andre 
kortere projekter de havde kørt hele tiden ind og skabe nye tiltag, hvis der var 
døde perioder (Interview NM Ledelse4 2006:13). Midlerne var markedsføring, 
journalistik, samarbejde med amtets sundshedskonsulenter og i høj grad 
konkurrencer (1. udkast til handlingsplan for projektet ’FedtJagten’). Det var 
både konkurrencen mod hinaden på nettet, mod sig selv og mod 
hovedpersonerne fra tv, radio og avisen. Konkurrencen var med til at indlægge 
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en ’storyline’ – en naturlig begyndelse og afrunding med indlagte kriser 
perosnificeret gennem hovedpersonerne. Projektet havde en overordnet 
projektleder og tre undeordnede med ansvar for henholdsvis marketing & 
events, web samt praktisk facilitering (Interview NM Ledelse4 2006:1). 
Herudover var syv journalister fast tilknyttet dækningen (to-tre på 
www.fedtfejden.dk, to på Nordjyske Stiftstidende, to på 24Nordjyske og to på 
ANR Hit og en på ANR Guld). Ifølge den ansvarlige projektleder Elsebeth 
Dissing var Fedtfejden i modsætning til superligakampen og lokalnyheden ikke 
tænkt i medieprodukter først og fremmest, men som koncept og dernæst brudt 
ned i medieprodukter som en del af konceptet (NM Ledelse4 2006:5). Selvom 
ideen startede som tv-program, så overtog Dissing ideen og skalerede den op 
på konceptniveau. Hermed menes at det blev sat ind i en overordnet 
tidsramme, der blev tilrettelagt i forhold til, hvad der skete i brugernes samfund 
eksempelvis nytår og limfjordsløbet.74 Planlægning foregik ved at bestemme 
målsætning, midler og medier som ovenfor beskrevet. Dernæst gik hun i gang 
med at kortlægge, hvad de enkelte medier kunne i denne sammenhæng. I 
forhold til den oprindelige planlægning kom websitet til at fylde mere 
økonomisk og indholdsmæssigt end det var tiltænkt:75  
 
”det blev en stor succes, vi havde ikke regnet med, at vi ville gøre så meget ud af web’en, som 
vi er endt med at gøre. Vi har udviklet mere og lagt flere ting…vi har flere opdateringer…og 
er mere inde over dem, der deltager…så vi har mere kontakt på web’en, end vi havde regnet 
med, så det har kostet mere….men hvornår ellers får vi fat i så mange mennesker…” 
(Interview NM Ledelse4 2006:9) 
 
Websitet udviklede sig til at blive det centrale medie i konceptet tv adskilte sig 
også fra den normale brug, idet indslagene fra Fedtfejden varede 8 minutter 
med en ”langsom puls”, sammenlignet med de normale 3 minutter med ”hurtig 
puls” (Interview NM Ledelse4 2006:1). Vinklerne i de forskellige medier var 
forskelligt tilrettelagt. Hun valgte eksempelvis at have forskellige hovedpersoner 
og forskellige eksperter inde over i forskellige medier. Dernæst brød hun 
konceptet ned på ugebasis i en tidsplan med mulige (af nordjyske bestemte) og 
faste (af samfundet bestemte) events (Interview NM Ledelse4 2006:6). Efter 
medieplatformsovervejelserne begyndte hun at aktivere netværket af 
samarbejdspartnere og trak den markedsføringsansvarlige ind (december 2005).  

                                                      
74 Det var meningen at Fedtfejden skulle have startet lige efter nytår, hvor folk normalt gerne vil tabe sig efter 
en måned med uhæmmet indtagelse af kaloerier (interview NM Ledelse4 2006:4). 
75 Dissing har en baggrund i avisbranchen og tænker derfor bevidst eller nok snarere ubevidst avisen først, 
hvilket gennemsyrer alle udsagn i interviewet (Interview NM Ledelse4 2006).  
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Der var ikke noget egentlig samarbejde mellem journalisterne på 
avisen, radio, tv og websitet, men der var en høj grad af koordinering i form af 
projektlederen og ugentlige møder. Det var til tider svært for projektlederen at 
legitimere og få opbakning til Fedtfejden i dele af redaktionen hos 
journalisterne, fordi det var en ’blød’ nyhed og det når hun trak journalister ud 
til dækning gik det fra den faste bemanding (Interview NM Ledelse4 
2006:8,13,18). Teamet bag Fedtfejden var omhyggeligt udvalgt i form af 
ildsjæle, der brændte for ideen. Eneste undtagelse var radioværterne, som dog 
endte med at være de mest entusiatiske, hvilket dog ifølge projektlederen 
skyldes at interessen i de øvrige team smittede af.76 

11.6 Blokken: Crossmedia som brugerskabt tv 
Blokken blev udviklet i sommeren 2005 som et crossmedia-koncept med fokus 
på brugergenereret indhold. På dette tidspunkt kæmpede DR med et stort 
imageproblem samt dårlige dækningstal på målgruppen fra 12-20 år. 
Baggrunden for Blokken var et behov for at forbedre henvendelsen til teenagere 
på tv i ungdomsfladen om eftermiddagen fra kl. 15-17 (Interview DR Ledelse5 
2006:3) samt at eksperimentere med nye programkoncepter (Interview DR 
Ledelse4 2006:1). DR Ung havde fået penge til at eksperimentere med nye 
programkoncepter fra både tv-chefredaktionen og DR Interaktiv (ibid) 
herunder specielt med fokus på brugergenereret video, mobiltelefoner og 
tværgående koncepter. Den nye ungdomsflade som helhed skulle starte op i 
2006 med forskellige indslag bundet sammen af studiedele med videoindslag 
skabt af brugerne (Interview DR Medarbejder2 2005:1), hvorved eksperimenter 
med brugerskabte videoindslag i efteråret 2005 blev centrale for visionen 
gennemførelse. Samtidig havde DR Ung og især tv-chefredaktionen en 
længeresigtet vision om en 24 timers nettv-ungdomskanal, hvor brugerskabte 
video ligeledes var et interessant eksperiment, fordi det kunne give mere 
indhold for færre midler. I DR Ung havde man i længere tid talt om, at man 
gerne ville ’udnytte’ nogle af SKUMs (community for unge) mange brugere (ca. 
260.000 ifølge interview DR Medarbejder2 2005:1) og livlige debatter til at lave 
fjernsyn på. Både ungdomsfladen, videoindslag fra brugerne og den 24 timers 
ungdomskanal ville DR Ung kunne eksperimentere med inden for rammerne af 
SKUM TV og derved kunnde der hentes flere penge til programkonceptet. I 
ideen om SKUM TV gav man både SKUM en ny dimension, samtidig med at 
man dækkede et manglende behov for seere i målgruppen på tv og 
                                                      
76 Det kan dog også skyldes at Dissing formåede at engagere dem, idet hun medarbejderinterviewene fra 

2005 (samtaler 2005) nød stor opbakning fra journalisterne og hendes lederegenskaber blev rost.   
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eksperimenterede med brugervideoindslag i forhold til en kommende 
ungdomskanal (Interview DR Medarbejder2 2005:1). I starten gik 
idéudviklingen af Blokken derfor under navnet SKUM TV (Interview DR 
Medarbejder2 2005:1). Produktionsteamet bestod i sensommeren 2005 af en 
projektleder, en tilrettelægger, en tv-producer, to tv-teknikere, en grafiker, en 
nye medier projektleder, en nye medier udvikler, en web ansvarlig og to 
studieværter. Grundet manglende tilslutning måtte produktionsteamet dog lave 
konceptet om til ikke kun at have tilknytning til SKUM, men til at være et 
koncept for alle seere og brugere for derved potentielt at få flere brugere til at 
producere. Ligeledes havde det i forsommeren været uklart om radio skulle 
kobles på eksperimentet senere i processen, men på grund af eksperimentets 
’omfattende karakter’ blev dette valgt fra (DR Medarbejder1 2005: 2ff; DR 
Medarbejder2 2005). 

11.6.1 Tekstregistrering af Blokken 
Konceptet gik i luften under navnet Blokken og var ifølge DR ”det første 
seriøse bud på et program, hvor seerne leverer indholdet.” (Pressemeddelelsen 
Fremtidens tv til unge). Fordi konceptet var et eksperiment lå der hverken 
rammekoncept eller konceptbeskrivelse. Kommunikationen mellem 
chefredaktionen og produktionsteamet foregik meget uformelt med enkelte 
statusmøder, hvor konceptet kunne justeres fra chefredaktionens side 
(Materiale fra Blokken kan findes i appendiks 13.0 og 15.2).  
 

• Programkonceptet startede 27. september 2005 med et website, der 
opfordrede brugere til at sende videoer ind til DR, som de ville have på 
tv. Det kunne enten være en holdning til et selvvalgt emne, et indslag 
fra deres hverdag eller en såkaldt spamvideo, som de havde modtaget 
på deres mobiltelefon, på email eller fundet på et website.  

• Deres egne video kunne være optaget med alt fra mobiltelefonkamera 
til digitalt kamera eller minidv-optagere.  

• Det første tv-program blev sendt en uge efter websitet gik i luften - 
tirsdag d. 4. oktober 2005 fra kl. 16.45-17.00 og indeholdt en studiedel 
med to værter Chris og Lea der præsenterede brugernes videoer under 
sloganet ”I leverer, vi præsenterer” (tv-udsendelse d. 4. oktober 2005). 
Programmet indeholdt derudover en videohistorie fra en brugers 
arbejdsplads, et klip med en bruger der dansede capoira, et par 
spamvideoer med blandt andet en asiater, hvis tale var tekstet med en 
sjov tekst.  
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Flowet i programkonceptet var tænkt på tværs af medierne således, at brugerne 
efter programmet skulle gå på websitet og sende videoindslag ind. Det var også 
på websitet, at man kunne se brugervideoer, som ikke kom på tv og se allerede 
sendte tv-programmer. Websitet ’spottede’ for tv-programmets sendetid og på 
den måde havde en lead-in funktion. Samtidig opfordrede værterne i 
programmet til at gå på websitet, hvorfor brugertallene lå højere umiddelbart 
efter sendetidspunktet på tv (jf. observationsstudier). Relationerne mellem 
medierne eller det man kunne kalde mediekredsløbet var i første omgang tænkt på 
den måde at, brugerne skulle levere materiale gennem mobiltelefoner (eller 
andre mobile kameraer), uploade til websitet, hvorefter materialet skulle 
fremstilles i tv, som kunne ses af brugeren og andre brugere. Dette vil igen give 
anledning til at flere brugere ville bidrage med materiale. Kredsløbet kunne også 
starte med websitet, hvor brugeren kunne tekste forudvalgte indslag, debattere 
emner som kunne henvises til på tv eller sende links ind, hvis indhold kunne 
indgå i værternes præsentationer. I starten indeholdt programkonceptet ikke et 
konkurrenceelement, udover at de videoer der blev vist på tv fik en lille præmie. 
Senere på efteråret kom der andre indslag til, såsom at brugerne kunne sende 
ting ind, der så ville komme på skærmen eksempelvis kaffekopper.  

I forhold til processerne omkring at producere konceptet lagde 
produktionsteamet ifølge observationsstudier og interviews særligt vægt på at 
de ’legede og eksperimenterede’ med nye formater og at de først i slutningen af 
efteråret 2005 skulle blive seriøse og udvælge det, der fungerede. 
Produktionsteamlederen tænkte det som et lav-budget cross-media eksperiment 
(DR Medarbejder1 2005:2). Det var en legeplads for produktionsenheden i 
forhold til at gøre sig erfaringer omkring det at benytte flere medier i 
kommunikation over for brugerne og især at lave ”knaldbilligt fjernsyn” (ibid). 
Især var der to elementer der kunne gøre det succesfuldt henholdsvis 
muligheden for ”5 minutes of fame” og et ”speakers corner” (DR 
Medarbejder2 2005:2). Brugergeneret indhold i tværmediale koncepter var ikke 
nyt i DR Ung, idet man i lang tid havde brugt digitale medier som mulighed for 
at få aktiveret brugerne i debatter, afstemninger, quizzer eller lignende. Det nye 
ifølge produktionsteamet var, at de forsøgte at slippe styringen med 
programmet og lade det være op til brugerne at bestemme, hvad der blev vist 
på tv. Brugerne havde ikke kun indflydelse på udfald, diskussioner eller 
lignende, de skulle være dagsordensættende som producerende ”medarbejdere” 
(DR Medarbejder2 2005). Værterne så sig selv som guider og rammesættere, 
ikke som styrende for programmet. På den måde eksperimenterede de med 
mediekarakteristika fra websitet og mobilen i tv-programmet. Websitet gav 
brugerindvolvering og mobilen som optagemedie kunne give adgang til steder 
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og situationer, der ikke var mulige med kamerahold. Eksperimentet med 
Blokken viste sig imidlertid at skabe udfordringer af forskellig art. Eksempelvis 
eksperimenterede produktionsholdet fra starten med en relation mellem tv og 
internettet ved at lade tv-værterne ’stille om’ til en internetrapporter, der skulle 
fortælle, hvad der blev debateret i forummet på websitet. Den idé virkede 
imidlertid ikke, da den blev realiseret. En anden relationsudfordring var at fylde 
tv-skærmen ud med grafik og tekst, fordi materialet fra mobilkameraerne var i 
en meget dårlig opløsning, beregnet til en meget lille skærm. Brugerne havde 
også meget uventet svært ved at levere de optagede videosekvenser til DR-Ung. 
Enten havde de problemer med at fremskaffe optageudstyr eller også havde de 
problemer med at sende det optagede materiale. Produktionsteamet modtog 
utallige mails fra brugere der havde problemer med formater eller andre 
tekniske ting. Konsekvensen blev i mange tilfælde at materialet måtte sendes 
frem og tilbage i prøvekuverter. Den helt store udfordring var imidlertid, at 
brugerne mod forventning ikke var interesseret i at levere indholdet. Som det 
står i medarbejderbladet ”kun meget få sendte noget og det, der kom, var af 
tvivlsom kvalitet og underholdningsværdi” (DRåben 03.03.06:18). Det at slippe 
styringen og give amatørerne producerrollen indebar, at det materiale der kom 
ind overhovedet ikke opfyldte produktionsteamets uskrevne regler for 
klipperytme, lyd og billedkvalitet, kameravinkler og lyssætning. 
Produktionsteamet kæmpede med ikke at ”putte vores klamme tv-hånd ned 
over… det er jo så ringe kvalitet – alt hvad der hedder tvteknisk glamor, 
klipperegler og filmregler og alt sådan noget – det må vi kaste i skraldespanden” 
(DR Medarbejder2 2005:2). Selvom teamet i observationsperioden syntes at det 
til tider var frustrerende med videoerne fra brugerne, så udtrykte de i endnu 
højere grad det som værende ”inspirerende”, ”sjovt”, ”uforudsigeligt” og 
originalt” (DR Medarbejder4 2005:2).  

I forhold til crossmedia-organisering af produktionen, så var teamet 
sammensat i forhold til mediekompetencer fordelt på forskellige personer og 
det var ikke tanken at man primært skulle producere på tværs af medier. I 
starten arbejdede den webansvarlige dog sammen med en tv-producer for at 
afprøve ideen om at ”stille om til web-debatter på skum”, men dette 
eksperiment faldt til jorden og kom ikke med i den endelige version af 
programmet. Web-projektlederen, tv-tilrettelæggeren og projektlederen 
arbejdede ligeledes sammen om at få udarbejdet tekst til websitet med 
efterlysning af materiale og eksperimenterede med et kunne tekste egne indslag 
(sidstnævnte kom heller ikke med på det endelige website). Det betød dog 
ifølge interviews meget for alle i produktionsteamet at de sad fysisk tæt på 
hinanden, fordi meget af koordineringen foregik uformelt. Web-medarbejderne 
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indikerede dog at det ville give mere mening, hvis én af dem sad hos tv-folkene 
for at kunne få så meget med som muligt (Interivew DR Medarbejder5 2005). 
Selvom Blokken var tænkt med udgangspunkt i websitet fik tv alligevel mere og 
mere overtag i forhold til konceptet. Websitet der i første omgang skulle tjene 
som udgangspunkt og omdrejningspunkt fik ved tidspunktet for første tv-
udsendelse status af det DR kalder et programrelateret site. Det vil sige et 
website, der skal fungerer som sekundært medie for tv-udsendelsen. I forhold 
til studieforholdene blev der fokuseret meget på flermedial produktion. Tv-
studiet blev lavet i et radiostudie og udstyret med en såkaldt videotoaster. 
Studiet blev delt med radioprogrammerne Missionærerne og Boogieradio, 
hvorfor produktionsteamet måtte sætte rekvisitterne op hver uge på ny. 
Videotoasteren gjorde det muligt at afvikle studieoptagelsen med få personers 
involvering. Tanken var at man skulle kunne lave en studieoptagelse, hvor 
værten igangsatte optagelsen, og derefter gik ind foran kameraerne. Det 
mindede om webcam optagelse, blot i en væsentlig bedre kvalitet. Tanken var at 
denne videotoaster ligeledes kunne bruges til radiooptagelse, hvor der kunne 
køres billeder af optagelserne på websitet. Dette var dog langt fra en realitet i 
den tid jeg observerede Blokken, hvor mindst tre produktionsmedarbejdere sad 
i continuity, mens en kameramand var i studiet sammen med de to værter.  

11.7 Spam: Et crossmedia fildelingskoncept 
Sidst på efteråret 2005 gjorde TV-Medieforskningen status for Blokken som 
eksperiment i en kvalitativ fokusgruppeundersøgelse. Programkomceptet fik 
stærk kritik for tv-delen, men positiv feedback på websitet. De videoer som 
brugerne selv lavede blev vurderet som uinteressante og dårlige, mens spam-
videoer vakte størst begejstring (DR Medieforskningen 2005) Den tilfældige 
ramme, hvori brugervideoerne blev præsenteret på tv var kritisk og 
retfærdiggjorde ikke mere seriøse indslag ifølge brugerne, der savnede en 
tematisering og konkrete opfordringer til indhold. Ligeledes efterlyste de en 
bedre billedkvalitet på tv samt et kvalitetsfilter således, at man kunne stemme 
videoer fra websitet over på tv-programmet. Som programkonceptet så ud på 
tidspunktet mente brugerne ikke at websitet motiverede til at se tv-programmet. 
På baggrund af brugerkritikken og de dårlige erfaringer med at få samlet 
brugerindhold nok lavede man konceptet om til Spam med kun den ene af de 
to værter (Chris).  

11.7.1 Tekstregistrering af Spam 
Programkonceptet blev målgruppemæssigt og tematisk mere rendyrket og 
henvendte sig nu primært til drenge mellem 15-20 år ”Det er 10 minutters 
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drengerøvstv, som bygger på fællesskab, humor og filesharing” 
(konceptbeskrivelse for Spam:2).  

Spam tog udgangspunkt i de videoer, der bliver udvekslet mellem 
brugerne på mobiltelefonen og internettet. Der blev tilføjet et 
konkurrenceelement, hvor brugerne kunne stemme på videoerne og dannede 
derved en spam-liste, som blev præsenteret i tv-programmet. Der blev oprettet 
en ’klub’ i SKUM-debatforummet, hvor brugerne kunne udveksle fif om 
hjemmesider og pc-brug. Integrationen til SKUM blev derved større (om end 
stadig lille). Om konceptet skriver DR:  
 
”Nu har du muligheden for at se underlige, ekstreme, sjove og vilde klip på "rigtigt" fjernsyn. 
SPAM på DR1 er programmet, der giver dig de bedste filmklip fra internettet. Du 
bestemmer! Jo jo, det er dig som sender spam klip ind og det er dig som stemmer på 
SPAM listen. Når du har fundet et klip du synes vi skal bruge sender du det til os, så ser vi 
det igennem og afgør om det skal vises- og er det OK, så tester vi det. Det siger måske sig selv, 
men for en god ordens skyld skal det selvfølgelig pointeres, at vi under ingen omstændigheder 
viser Spamfilm, der viser hård vold, sex, krigshandlinger og lignende. SPAM bruger 
SKUMs community til debatter og Spam listen. Hvis du vil debattere eller stemme på listen, 
skal du derfor melde dig ind i SKUM” 
- SPAMs website, www.dr.dk/spam, April 2006 
 
Mediekredsløbet var nu justeret en anelse (Materialet fra Spam kan findes i 
appendiks 14.0 og 15.3).  
 

• Websitet gik i luften d. 9. januar 2006 og det første tv-program blev 
sendt dagen efter. Brugerne skulle ikke længere optage deres egne 
videoer, men udelukkende sende skøre videoer, de havde optaget eller 
modtaget fra andre ind til Spam-redaktionen.  

• Herefter blev de stemt om på nettet af brugerne og vist på tv.  
• Man kunne ved hjælp af websitet tilmelde sig til at præsentere og 

derefter komme på tv, ligesom links sendt til redaktionen via websitet 
kunne blive nævnt i tv.  

• Som noget nyt gjorde redaktionen det muligt at hente de indkomne 
videoer ned på mobiltelefonen, så de kunne ses på den oprindelige lille 
skærm og rundsendes til venner og bekendte.  

 
Mediekredsløbet adskiller sig fra Blokken ved både at have tv-apparatet, 
websitet og mobiltelefonen som ’visnings’-medie. Ligesom mobiltelefonen ikke 
blev brugt som optage-medie, men rundsendte videoer kunne sendes til 
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redaktionen via en emailadresse på websitet. Websitet kom i begge 
programkoncepter til at spille en central rolle som stedet, hvor materialet blev 
samlet og fordelt, ligesom de fleste input fra brugeren skete ad denne vej. 
Koncepterne, især Spam havde meget tilfælles med tidligere tv-udsendelser med 
præsentation af hjemmevideoer. Selvom hjemmevideo-udsendelser også var 
brugergenererede blev brugerinteraktionen umiddelbart gjort lettere via 
websitet. Ligeledes gav websitet og mobilen plads til mere materiale – også det 
som redaktionen skønnede ikke havde kvalitet til at blive vist på tv.  

I forhold til den flermediale produktion havde man reduceret 
produktionsteamet ned til kun at omfatte tre kontinuerligt producerende 
medarbejdere én vært, en tilrettelægger og en projektleder. Tanken var at 
projektlederen skulle filme, mens værten præsenterede. I observationsstudierne 
i august 2006 var der kun Chris og en kameramand (som afløste for 
projeklederne). Chris varetog idéudvikling, planlægning, produktion og 
efterbehandling (klipning m.m.) på både website og tv-program. Han havde sin 
ven med i studiet som co-vært og kameramanden filmede selve tv-optagelsen. 
Chris tillærte sig samtlige funktionelle kundskaber på tværs af medierne på trods 
af at han sad til sent ud på natten og klippede programmerne sammen. Ligesom 
de måtte filme programmet igen, fordi at der havde været noget i vejen med det 
bånd de havde brugt til kameraet. Det tekniske omkring at udtrække data til 
listen voldede besvær samt afrapportering til Coda for det materiale der blev 
brugt i programkonceptet. Ligeledes var det vanskeligt at få adgang til 
computere med nok licenser til de programmer som han skulle bruge. 
Indretningen i det nye DR Byen adskilte paradoksalt nok mere medarbejderne 
fra hinanden end det havde gjort i de gamle DR Ung barakker i Tv-Byen. Nu 
sad de tekniske medarbejdere samt web-produktionsteamet fysisk på den anden 
side af et fællesareal og ikke i samme rum. Derimod sad Chris sammen med 
produktionsteam for andre programkoncepter, der havde travlt med deres og 
ikke arbejdede på Spam. Det var defor i observationsperioden vanskeligt for 
Chris at få en aftale med web-folkene og de tv-tekniske medarbejdere, fordi han 
hele tiden fysisk var nødt til at gå over i den anden afdeling for at se om de nu 
havde tid og var på deres plads så de kunne komme over og hjælpe ham. Spam-
studiet var der ikke plads til i DR Byen, men produktionen fik på grund af 
udflytningen af de andre produktioner deres eget studie i TV-Byen. Det var 
værten og projektlederen begejstret for, fordi de ikke længere skulle sætte det 
op på ny hver uge, men kunne gå i gang med det samme. Alligevel brugte 
værten enormt lang tid på at pendle frem og tilbage fra TV-Byen til DR Byen, 
når der skulle optages. 
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11.8 Avisoplagstal 2000-2004  
 
 

Hverdagsaviser - Oplag 2000-2004     

 2000 2001 2002 2003 2004 % 
ændring 
00-04 

% 
ændring
03-04 

Aktuelt 26,376       

Berlingske Tidende 156,014 151,964 148,853 142,483 130,487 -16.4 -8.4

Bornholms Tidende 14,345 14,175 14,042 13,837 13,279 -7.4 -4.0

B.T. 122,931 122,077 120,796 110,148 100,537 -18.2 -8.7

Børsen 52,544 58,084 60,001 61,643 66,834 27.2 8.4

Dagbladet/Frederiksborg 
Amts Avis 

55,536 55,923 54,837 54,394 53,458 -3.7 -1.7

Dagbladet Licitationen 5,594 5,459 5,244 5,063 4,921 -12.0 -2.8

De Bergske Blade 49,423 47,381 47,094 46,800 47,263 -4.4 1.0

Ekstra Bladet 134,113 126,573 119,331 110,379 105,839 -21.1 -4.1

Fyens Stiftstidende 65,642 62,479 62,473 62,240 61,004 -7.1 -2.0

Fyns Amts Avis 20,262 20,220 19,437 18,750 18,406 -9.2 -1.8

Helsingør Dagblad 6,857 6,719 6,534 6,713 6,772 -1.2 0.9

Herning Folkeblad 14,480 14,352 14,012 13,932 13,635 -5.8 -2.1

Holbæk Amts 
Venstreblad 

19,546 18,935 18,099 17,873 17,125 -12.4 -4.2

Horsens Folkeblad 19,874 19,174 18,284 17,299 17,310 -12.9 0.1

Information 21,742 21,149 21,463 21,297 20,465 -5.9 -3.9

JydskeVestkysten  90,949 89,355 85,708 81,795 80,697 -11.3 -1.3

Jyllands-Posten 180,144 179,962 179,716 172,489 157,701 -12.5 -8.6

Kalundborg Folkeblad 8,698 8,556 8,291 8,257 8,037 -7.6 -2.7

Kjerteminde Avis 1,694 1,707 1,786 1,804 1,836 8.4 1.8

Kristeligt Dagblad 17,041 18,444 20,020 21,597 22,645 32.9 4.9

Lolland-Falsters 
Folketidende 

25,263 24,741 24,273 23,716 23,120 -8.5 -2.5

Midtjyllands Avis 18,234 17,775 17,421 17,063 16,481 -9.6 -3.4

Morsø Folkeblad 5,993 5,853 5,827 5,710 5,592 -6.7 -2.1

NORDJYSKE 
Stiftstidende  

82,457 82,999 83,253 81,897 74,428 -9.7 -9.1

Der Nordschleswiger 2,592 2,493 2,388 2,375 2,370 -8.6 -0.2

Politiken 142,780 142,852 142,012 137,479 134,391 -5.9 -2.2

Sjællandske Dagblade 34,734 33,547 31,625 29,708 28,502 -17.9 -4.1

Skive Folkeblad 13,442 13,051 12,755 13,051 12,548 -6.7 -3.9

Vejle Amts 
Folkeblad/Fredericia 
Dagblad 

28,840 27,676 26,903 25,675 24,930 -13.6 -2.9
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Århus Stiftstidende 71,454 61,588 59,423 54,752 53,053 -25.8 -3.1

Total 1,509,594 1,455,263 1,431,901 1,380,219 1,323,666 -12.3 -4.1

 
Kilde: Kontrollerede oplagstal, danske dagblades forening 
 



 260 

11.9 Annonceomsætning fordelt på platforme 
 

Annonceomsætningen 2001-2007 

  

Mio. DKK (løbende priser) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2006-

2007 

ændring 

% 

   

Dagblade 2.983 2.697 2.647 2.854 3.139 3.493 3.229 - 7,6    

Lokale og regionale ugeaviser 2.255 2.097 2.061 2.159 2.323  2.467 2.704 + 9,6    

Magasiner/Fagblade/Tidsskrifter 1.800 1.537 1.434 1.505 1.616  1.804 1.840 + 2,0    

Købte magasiner 364 333 346 378 404  454 466 + 2,6    

Andre magasiner 329 293 271 276 307  363 367 + 1,1    

         Fagblade og tidsskrifter 1.107 911 817 851 905  987 1.007 + 2,0    

Årlige publikationer 1.321 1.305 1.181 1.176 945  911 873 - 4,1    

Plakat og trafik/Outdoor 343 336 345 375 383  405 473 + 16,8    

TV 1.747 1.675 1.927 2.125 2.254  2.471 2.516 + 1,8    

Radio 234 222 216 211 280  279 285 + 2,2    

Biograf 50 70 55 51 57  55 56 + 1,8    

Internet 310 418 486 582 742 *1.794 *2.502 + 39,5    

Annonceomsætning i alt 11.043 10.357 10.352 11.038 11.739 13.679 14.478 + 5,8    

            

* Ny og udvidet opgørelse. Kilde: Dansk oplagskontrol ww.do.dk    
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Kilde: Hansen 2007. 
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11.10 Tripeldækning Nordjyske Medier 
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11.11 Danskernes forbrug på internettet 

 2008  WEBSITE TIMER   

1 google     10.299.719    

2 facebook       2.408.062    

3 msn.dk       2.164.839    

4 tv2.dk       1.907.702    

5 youtube.com       1.753.927    

6 ekstrabladet.dk       1.724.068    

7 arto.dk       1.622.590    

8 komogvind.dk       1.423.918    

9 eniro.dk       1.352.863    

10 dr.dk       1.286.613    
KILDE: FDIM, FEBRUAR 2008 (MÅLGRUPPE 15+) 

   WEBSITE TIMER   

1 Facebook       19.639.567    

2 Google       16.314.046    

3 youtube.com         3.632.581    

4 live.com         2.963.440    

5 travian.dk         2.497.603    

6 ekstrabladet.dk         2.308.082    

7 msn.dk         2.295.130    

8 tv2.dk         2.277.587    

9 eniro.dk         1.495.050    

10 dr.dk         1.422.075    
KILDE: FDIM, JANUAR 2009 (MÅLGRUPPE 15+) 
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