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1.0 Dynamisk, visuel og mobil
Vi er midt i en transformation fra det
stationære til det håndholdte, fra kom
munikation til interaktion. Hverdagslivet
forandrer sig, byens rum digitaliseres, og
trådløs internet er nu tilgængelig alle steder
både indendørs og udendørs. Nye platforme
som iPad og andre tablets, iPhone og andre
smartphones er i fremgang, mens papir
medierne skrumper, tv-seeningen vokser,
og de sociale medier forstyrrer det hele. Vi
browser og net-netværker i enormt omfang.
Overalt er der opbrud i mediebilledet, og
dette opbrud skaber en række økonomiske
og redaktionelle problemer, men også mange
nye muligheder.
Kampen om læsernes og brugernes
opmærksomhed er blevet intensiveret, og der
udspiller sig en intens konkurrence om de
relativt få daglige minutter, vi vil afsætte til
nye digitale medier. Mediehusenes og
andre kommunikerende virksomheders
journalistiske indsats koncentreres nu mere
og mere om e-publicering, der er én af de nye
måder, som journalister og kommunikatører
kan interagere med læserne og brugerne på:
Målrettet, dynamisk og visuelt flot.
Tablets og smartphones er platforme for
nye medier til hånden. Næsten alle de store
hardware-producenter jorden rundt produ
cerer nu disse håndholdte devices i forskel
lige kvaliteter og prislejer, markedsfører
dem overalt, og flere og flere tager dem i
brug, da rigtigt mange ønsker at være on
line alle steder og døgnet rundt. Markedet
synes at være nærmest grænseløst båret af
transformationen fra det stationære til det
mobile.

I Danmark som i mange andre lande har
Apples iPad og iPhone fra starten haft stor
gennemslagskraft, blandt andet fordi de er to
velfungerende mobile devices, der kan en hel
masse på en visuelt flot måde. Derfor har vi
til denne undersøgelse valgt at bruge iPad’en
og iPhonen som apparater for vores nye
tablet-magasin, refleXx.dk, og det tilknyttede
community, input.refleXx.dk.
Samtidig har det dog fra starten været
en målsætning at gøre test-, analyse- og
udviklingsarbejdet alment. Det er altså
ikke Apple-produkter som mål, men Appleprodukter som middel, der er udgangs
punktet. Vores undersøgelser og denne
forskningsrapport har til formål at sige noget
generelt og tværgående om e-publicering til
alle former for tablets, smartphones og web.
iPad’en kom på markedet i USA i april
2010, hvor teamet bag dette forsknings
projekt anskaffede sig nogle eksemplarer
af det nye ’vidunder’. Den blev officielt sat
til salg i Danmark omkring 1. december, og
inden udgangen af 2010 havde anslået mere
end 15.000 danskere anskaffet sig en iPad.
iPad’en blev nærmest modtaget som en
frelser af den trængte medie-branche i
Danmark og globalt. Den udbredte forestil
ling om iPad’ens formidlingspotentiale var,
at den er en såkaldt lean back-platform,
særdeles velegnet til den tilbagelænede,
fordybende og visuelt baserede brugssitua
tion i modsætning til de forskellige smart
phones og online-medier på web, der beteg
nes som lean forward-medier.
De første skandinaviske brugerunder
søgelser blev offentliggjort i november og
Et medie til hånden
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identificerede tilsyneladende udfordrin
gerne på nogenlunde samme måde – måske
i sync med tiden og med tablet-platformens
formidlingspotentialer?
Denne rapport er hovedsageligt en konkret
produktionsnær undersøgelse af journalistiske multimediemetoder, interfaces,
visualiseringsteknikker og interaktion
med læserne og brugerne. På grund af det
interessante sammenfald i tid, form og ind
hold vil især Inside fra Nordjyske Medier,
men også Berlingske Business for iPad
indgå flere steder.
Forskningsprojektet har dog også haft mere
abstrakte målsætninger, som undervejs vil
blive fremlagt og analyseret i rapporten.

Det handler om:
• Spændingsfeltet mellem statisk
massekommunikation og det dynamiske
multimedieprodukt.
• Hvorvidt eller hvornår artikler, audioer
og videoer skal optræde i forskelligt
versionerede udgaver, eller om de skal
være ens, så de problemfrit kan deles
via sociale medier på kryds og tværs af
platforme.
• En undersøgelse af konsekvenserne af
og potentialerne i den åbne redaktion,
aktiv brugerinvolvering og journalistisk
medfortælling.
• Om at eftersøge og udforske den digitale
merværdi ved e-publicering på mobile
platforme.

I løbet af 2010 kom i titusindvis af apps for iPad på markedet via Apples App Store, mange gratis eller
sat til salg. Magasinet refleXx.dk er tilgængelig for alle, det kan browses og bookmarkes som en web
app.								
(Foto: Rasmus Steengaard)

december (Daytona og Mathiesen, 2010),
og de viste da også, at iPad’en i høj grad
var på vej til at blive et såkaldt sofastykke,
tablet’en blev hovedsageligt brugt i hjem
met, om morgenen og om aftenen, hyppigst
i stuen – ikke så meget undervejs i byrum
met eller på arbejdet.
Bonnier lancerede som de første i Danmark
et eksisterende blad på iPad’en, Illustreret
Videnskab, startede med at udkomme
som en app 2. september 2010. Magasinet
refleXx.dk blev det første medie i Danmark
med originalt indhold produceret for tab
lets, det åbnede 4. november. En uge senere
8
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offentliggjorde Nordjyske Medier deres
helt nye iPad-magasin, Inside, også med
et redaktionelt indhold produceret direkte
til iPad’en. Berlingske Business kom på
markedet med et nyt iPad-medie 18. oktober,
men det var ikke baseret på ny-produceret
indhold. Politiken lagde papiravisen ud som
en iPad app 2. december.
Inside fra Nordjyske viste sig på mange
måder at være beslægtet med 
refleXx.dk, og ligheden blev af refleXxteamet oplevet som særdeles interessant. To
udviklingsteam havde uafhængig af hinan
den valgt nogle sammenlignelige løsninger
og udviklet noget relativt ens. Begge team
Et medie til hånden
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Dette er en rapport fra ’maskinrummet’.
I anden halvdel af 2010 udførte vi et eks
periment, der skabte en prototype på et nyt
medie, refleXx.dk. Mediet var optimeret
til platformene iPad og iPhone og designet
til at kunne fungere som en ny offentlig
gørelseskanal for mediehuse og andre
kommunikerende virksomheder og organi
sationer. Inden da havde vi i første halvdel
af 2010 etableret et tværfagligt team af
interaktionsdesignere, programmører, jour
nalister, grafikere og studerende og lavet et
udviklingsmiljø.
Magasinet refleXx.dk åbnede den 4. novem
ber 2010, og dermed blev teamet de første
i Danmark, som offentliggjorde orginalt
produceret journalistisk indhold på et ny

FAKTA
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2.0 Produktet, processen og metoderne
udviklet tablet-medie. Med det tilknyttede
community input.refleXx.dk eksperimen
terede vi med interfaces, medfortælling og
brugerinddragelse, med den åbne medie
redaktion og med journalistik og redaktio
nelt indhold som et socialt objekt, der kan
udvikles, forhandles og deles.
RefleXx-projektet blev på mange måder
kulminationen på et årelangt analyse-,
udviklings- og produktionsarbejde. I 2008
analyserede og bidrog vi til produktud
viklingen af nye hyperlokale og sociale web
sites som DinBy.dk fra Berlingske Media.
I 2009 udviklede og producerede gruppen
i samarbejde med netredaktionen på Jyl
lands-Posten to nye e-magasiner om miljø
og klima til jp.dk, storskærmspublicering
i Århus C og en iPhone applikation, Kli
matrends, der blandt var andet baseret på

Forskningen i Digital Urban Living
Eksperimentet foregik i regi af det nationale forskningscenter Digital Urban
Living ved Aarhus Universitet og UPDATE ved Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole i samarbejde med eksterne partnere: Alexandra Instituttet
og e-publiceringsfirmaet Visiolink.
Digital Urban Living har siden opstarten i januar 2008 haft ‘civic communi
cation’ som et af dets højt prioriterede indsatsområder. Forskningen og ud
viklingsarbejdet i centret har sat mødet mellem det urbane og det digitale i
fokus: Byens rum såvel indendørs som udendørs, nye urbane livsformer, digital
byudvikling, intelligente husfacader og interaktive storskærme. Mobile og
håndholdte devices. ‘Participatory culture’, brugerinddragelse og interaktion.
Digital kunst og e-publicering. Forankret i denne vidtfavnende kontekst er
‘civic communication’ blevet bredt defineret dels som et indsatsområde, en
række konkrete kommunikationsorienterede undersøgelser og test-produk
tioner og som et fællesrum for nogle mindre forskergrupper.
Sammenlagt blev det stort.
Et medie til hånden
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Twitter-rapportering og havde et legende,
spilagtigt 3D-udtryk.
I marts 2010 udkom rapporten E-Publicering,
og den blev et centralt udgangspunkt for arbej
det med refleXx.dk og input-refleXx.dk.

•

•

•

•

•

•

iPad’ens relationer til brugerne og deres
ønsker og behov. Lean back eller lean
forward?
Metoderne bag et dynamisk og visuelt
udtryk i en stram redigeret og æstetisk
indbydende form.
Den digitale fortælling som et
socialt objekt, der gøres til genstand for
forhandling og deling. Samtale knyttet
til redigeret journalistik. Brugeren som
journalistisk medfortæller.
Det mobile og det håndholdte i relation
til almindeligt web og stationære og
bærbare computere.
Den digitale merværdi knyttet til
tablet- og smartphone-publicering.
Hvori består det nye og værdifulde ved
iPad’en og iPhonen?
Hvordan skal medieredaktionerne agere
i en tid, hvor remedieringen over til
mobile, håndholdte enheder sker med
forrygende hast?

2.1 Hvad undersøgte vi?
Vi udviklede og offentliggjorde et nyt
e-magasin med en tilknyttet web
publiceringsplatform optimeret til tablets
og smartphones. De primære objekter for
projektets undersøgelser var iPad-produk
tionens interface, back-end arkitekturen og
Content Management systemet (CMS’et),
journalistikken og berettermodellerne,
community’et. Den mest velegnede del
af magasinets redaktionelle indhold blev
versioneret til iPhone, og spørgsmålet om
versioneringens form og indhold var vigtige
undersøgelsesobjekter.
RefleXx-projektet var et proces- og produkt
studie af en journalistisk multimedie
produktion, et informationsvidenskabeligt
interface- og platformsstudie samt nogle
afsluttende undersøgelser af modtagernes
reception: læsning og brugsmønstre.
På et teoretisk og abstrakt niveau havde
refleXx-processen til formål at kortlægge og
diskutere:
• Den digitale fortælling i krydsfeltet
mellem det hypertekstuelle og det nar
rative. Fortælleprincipper og beretter
modeller.
• Journalistik som en forening af oplys
ning, overblik, oplevelse og socialitet.
12
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•

•

•

•

•

•

i forvejen, og web 2.0-mekanismerne er
relativt velundersøgte.
Vi lavede ikke et nyt opdateringsmedie,
der inkluderede nyhedsflowet og gjorde
brug af automatiseret indholdsaggregering.
Vi lavede ikke et nyt mobil-medie
målrettet de allestedsværende smarts
phones hos den travle bruger undervejs
i de offentlige rum.
Vi undersøgte ikke potentialerne i
stedsbestemmelsen, lokaliseringen og
GPS-koordinaterne.
Vi undersøgte ikke perspektiverne i den
personaliserede, individualiserede og
individrettede mediepublicering.
Vi sigtede ikke efter at udforske eksis
terende konventioner for interaktion og
brug, men foretog afgrænsede og målret
tede eksperimenter betinget af de over
ordnede behov og oplagte muligheder.
Vi prioriterede ikke arbejdet med
læsernes og brugernes betalings
villighed og mediehusenes forretnings
modeller højt. Det undersøger og dis
kuterer rigtigt mange andre forskere,
mediehuse og indholdsproducenter i
disse år.

2.2 Målgruppen, journalistikken
og teknologien

Undervejs i refleXx-projektet søgte teamet
bag at være præcis på hvilket medie, til
hvilken platform, vi ville producere, og
hvilke problematikker, vi ville undersøge.
Lidt efter lidt blev det stadigt tydeligere for
os, hvad det var, vi ikke test-producerede og
ikke undersøgte. Og det var rigtigt meget.
De følgende er nogle af de vigtigste fravalg,
vi foretog undervejs:
• Vi lavede ikke en ny onlineavis, ikke et
nyt web 2.0-medie. Vi undersøgte ikke
lean forward-mekanismerne knyttet til
linking og surfing på det sociale web.
2.0-websites er der ufatteligt mange af

Med community’et input.refleXx.dk og med
redaktionelt indhold sat til forhandling,
forsøgte vi at etablere en åben redaktion og
lukke op til journalistikkens maskinrum.
Med selve iPad-mediet refleXx.dk tilstræbte
vi at lave et prioriteret og stramt redigeret
indhold med redaktionelt udvalgte bruger
indlæg målrettet en veldefineret målgruppe.
Fra starten var målgruppen givet af projek
tets fokus på iPad- og iPhone-publicering.
Målgruppen var det mindre segment af
danskere, der i efteråret 2010 ejede og
brugte enten en tablet eller en smartphone
eller begge dele. Flertallet af disse er mænd
mellem 25 og 40 år. Både mænd og kvin
der i målgruppen er stærkt eksponerede
for mange typer af input og information’
sandsynligvis overeksponerede. De har ofte
et kreativt vidensbaseret job.
Vores journalistiske hovedinteresse var

væsentlighedsjournalistik på de håndholdte
digitale platforme. Dette fokus søgte vi at
udmønte via et redaktionelt indhold, der
bestod af den lidt dybere, oplysende, tema
tiserede og oplevelsesberigede journalistik
om samfundsrelevante emner, der er aktuel
for målgruppen. Det var ikke det korte, det
hurtige og det frække, der var vores under
søgelsesobjekt, dette stof er der i forvejen
uendelige mængder af på nettet. Derimod
den dybere og baggrundsskabende journali
stik, som har det særdeles svært på de
digitale platforme.
Tidligt i refleXx-projektet var det en ambi
tion at sætte den undersøgende journalistik
i centrum, at bygge det redaktionelle ind
hold op omkring nogle kritiske, afslørende
og debatskabende historier, men disse viste
sig ret tidligt i processen at være særdeles
vanskelige at fremskaffe. Den kvalificerede
undersøgende journalistik er så krævende
og omkostningsfuld at producere, at den er
uhyre svær at tilvejebringe. Vi måtte nøjes
med et mere beskrivende end undersøgende
redaktionelt indhold.
Genremæssigt var det fra starten en ambi
tion at nå hele vejen rundt i genre-registret:
Den aktuelle oplysende artikel, det store in
terview, kommentaren, baggrundsartiklen,
reportagen og alt sammen digitalt beriget
gennem brugen af alle de tilgængelige mul
timedieformer: Tekst, audio, video, stillfotos,
soundslides, billedkarusseller, klikbare info
grafikker. Denne ambition blev indfriet.
Rent teknisk ligger der et CMS bag såvel
community’et som mediet, et open source
software-produkt kaldet Catmis, der er
udviklet af Kaspar Rosengreen Nielsen fra
Alexandra Instituttet, og som er tilpassset
formålet som en del af udviklingsarbejdet.
Tidligt i udviklings- og produktionspro
cessen måtte refleXx-teamet beslutte sig
for, om iPad- og iPhone-indholdet skulle
produceres og distribueres som mobil
applikationer, native apps, der tilgås via
Apples såkaldte app store, eller produceres
som web app, der tilgås direkte i browseren
og bookmarkes på iPad’en, så de via et ikon
på skærmen kommer til at ligne og fungere
som en native Apple- eller Android-app.
Et medie til hånden
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Dermed undgås download af en stor data
tung fil, og selve adgangen til magasinet er
ikke kontrolleret af Apple, men kan distri
bueres som et helt almindeligt link i en
e-mail eller et website. Omvendt kræver den
valgte løsning dog, at man har netadgang
for at kunne læse refleXx.dk.
I sommeren 2010 faldt teamets valg på
web app-løsningen blandt andet baseret på
HTML5-programmering, så video og audio
kan fungere på de forskellige Apple-devices
med iOS-styresystemer, der jo ikke afspiller
multimedieelementer produceret i Flash.
En stor fordel ved web app og HTML5-pro
grammering er, at indholdet (i princippet)
kan fungere både på Apples iOS-devices og
på mobiltelefoner og tablets med et andet

refleXx.dk var optimeret til iPad men kunne også
læses og bruges på iPhonen og de tablets og
smartphones, der har Android som styresystem
(Foto: Rasmus Stengaard)

styresystem fx Android. Det vil sige, at den
potentielle brugerkreds for refleXx.dk blev
udvidet væsentligt, selv om der i efteråret
2011 stort set ingen Android-tablets
fandtes i Danmark og kun relativt få
Android-mobiltelefoner. Det er der dog
kommet senere.
Projekt-processen blev kompleks og kræ
vende. Efter at det nye koncept for iPadmagasinet og community’et blev udviklet i
perioden fra april til juni 2010 forestod der
fra august til midten af december et omfat
tende koordinations- og produktionsarbejde.
refleXx.dk og input.refleXx.dk bygger på
et planlagt workflow og et tværfagligt
14
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samarbejde mellem en række faggrupper.
Multimedieprodukterne og platformen blev
skabt i fire koordinerede delpocesser:
•

•
•
•

Interaktionsdesign og navigation,
interfaces, back-end arkitektur (server
og databasestruktur)
CMS-udvikling og programmering
Journalistisk, fotografering og
redigering
Layout og grafik

Tidsmæssigt forløb produktionen og offent
liggørelsen over fire måneder. Først blev
input.refleXx.dk udviklet, produceret og
offentliggjort. Det skete
16. september, så læserne og brugerne
havde mulighed for at interagere med os og
foreslå historier til journalistisk bearbejd
ning. Ved samme lejlighed kommunikerede
vi ud, at journalister og andre interesserede
kunne dele deres ideer til gode historier
med os, få betaling for dem, hvis vi vur
derede dem gode nok ud fra professionelle
journalistiske kriterier, og på den måde
bidrage til skabelsen af det redigerede
journalistiske indhold.
Community’et blev i de første uger af oktober
redesignet i en version 2, så brugerindlæg på
en Facebook-lignende måde fik en mere central
placering end i det første set-up, hvor de
journalistiske temaer var sat i centrum.
iPad-mediet åbnede 4. november med fem
nyproducerede journalistiske temaer, der
var forskellige i genre, visualisering og
multimedie-komponenter.
Gennem november og de første uger af decem
ber kom der hver torsdag et nyt tema på indtil
8. december, hvor vi lancerede en forbedret
version 2 af refleXx.dk, og hvor vi offentlig
gjorde to klik- eller trykbare grafikker/artikler
med forskellige navigationsmuligheder, der
blev programmeret op helt fra grunden.
Torsdag 16. december blev det sidste nypro
ducerede indhold lagt på refleXx.dk, og 31.
december 2010 sluttede eksperimentet.

2.3 Hvem har samarbejdet, bidraget?
Den tværfaglige udviklings-, test- og
produktionsproces blev realiseret af en

broget flok af fagfolk med komplementære
fagligheder.

•
•

Projektledelsen/kernegruppen:
• Martin Brynskov, ph.d., adjunkt,
Informations- og Medievidenskab, (IMV)
Aarhus Universitet
• Jens Funder Berg, direktør, Visiolink
• Lars Kabel, lektor og fagmedarbejder,
journalist, UPDATE, Danmarks Medieog Journalisthøjskole
• Mette Stentoft, journalist, cand.public
• Stella Bach Lauritsen, studerende, IMV,
Aarhus Universitet
Det digitale:
• Anne Siig Nørgaard, studerende, IMV,
Aarhus Universitet
• Boris Hansen, studerende, IMV,
Aarhus Universitet
• Janus Kristensen, programmør, CAVI,
Aarhus Universitet
• Jesper Mosegaard, senior research og
innovation scientist
• Karsten Østergaard Noe, research og
innovation scientist
• Kaspar Rosengreen Nielsen,
Research and Innovation specialist,
Alexandra Instituttet A/S
• Michael Niebuhr, studerende, Datalogi,
Aarhus Universitet
• Rolf Bagge, programmør, CAVI,
Aarhus Universitet
Det grafiske:
• Henrik Meller, grafiker, Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole
• Susanne Sommer, grafiker, Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole
• Stine Sandahl, grafiker,
Sandahls Grafik
Det journalistiske:
• Annette Mors, studerende, Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole
• Ernst Poulsen, journalist og konsulent
• Jakob Kehlet, journalist, Periskop
• Lotte Ladegaard, journalist
• Malene Wichmann, journalist
• Pelle Fischer-Nielsen, journalist
• Rasmus Steengaard, fotograf

•
•
•
•

Michelle From Hoxer, studerende,
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Thomas Søndergaard, billedjournalist,
Periskop
Søren Svith, journalist, Periskop
Sofie Bock, studerende, Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole
Thorsten Dam, journalist
Troels Østergaard, lektor og journalist,
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

2.4 Hvilke undersøgelsesmetoder
brugte vi?
Valget af forskningsmetoder var naturligvis
dikteret af, at projektet havde til formål på
en praktisk måde at udvikle, producere og
teste en prototype af et nyt medie. Undersø
gelserne undervejs og efterfølgende blev ikke
udført i henhold til et sammenhængende
teorikompleks med tilknyttede teser og
metoder. I stedet blev der gjort brug af både
induktive og iterative forskningsmetoder,
hvor de tidlige opdagelser, observationer og
delresultater informerede og inspirerede
den efterfølgende indsats støttet af udvalgte
teorier og begreber. Samlet ledte de til nogle
generelle konklusioner.
De vigtigste teorier har været:
• Remediering. Defineret af fx Marshall
McLuhan som ”Ethvert nyt medie
havde et gammelt medie som indhold”.
Af Grusing og Bolter i ”Remediation.
Understanding new media” (1999) som
‘Det gamle indgår i det nye’.
• ”90–9–1 procent-teorien”. Skabt op
gennem 2000’erne og inden de sociale
mediers store gennembrud, teorien
bruges af mange. “90 procent af onlinebrugere/c ommunity-medlemmerne er
lurere og deltager aldrig, 9 procent
deltager sporadisk, 1 procent bidrager
med 90 procent af det værdiskabende
brugerproducerede indhold” (Jacob
Nielsens Alertbox, 2006). “90 Procent
Audience, 9 procent i nvolved og 1
procent real creaters” (Jonathan Stray,
2010).
Nye undersøgelser af brugernes Face
book-adfærd tyder imidertid på, at disse
Et medie til hånden
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opfinde nye indholdsformater og nye distri
butionsmetoder.
Således er der de seneste måneder blevet
eksperimenteret med en lang række for
mater og indholdstyper – eksperimenter,
der nok har givet nogle svar, men samtidig
skabt mange nye spørgsmål.

Af Jens Funder Berg
Med iPad’ens lancering i april 2010 blev
der skabt en ny hardwarekategori. Og med
iPad’ens efterfølgende succes i kombination
med App Store som effektiv distributions
kanal for alverdens typer indhold, har også
mediebranchen øjnet en mulighed for at
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Hvert af de følgende fem kapitler er skrevet
som artikler på forskellige måder og med
varierede indgangsvinkler – alle belyser de
vores fælles test- og udviklingsprojekter og
reflekterer over de tværgående problem
stillinger, som projekterne har rejst.
Hvert af de kommende afsnit er en form for
selvstændig artikel forstået på den måde, at
de kan læses uafhængig af hinanden. Med
indledningen, dette metodeafsnit og afslut
ningskapitlet sættes de fem artikler i en
fælles ramme, og der konkluderes på tværs.

3.0 iPad-situationen, 1. marts 2011
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Rent praktisk blev undersøgelserne
gennemført ved hjælp af følgende typer af
aktiviteter:
• Workshops på IMV, AU, Visiolink og
UPDATE om henholdsvis det digitale
og det journalistiske. Koordineringen og
den komplekse produktionsproces blev
organiseret i seks ’work packages’.
• Tilpasning og programmering af soft
ware, Alexandra Instituttet og CAVI.
• Kvantitative målinger af besøgstal og
klik-mønstre via blandt andet Google
Analytics.
• Interaktionsdesignet blev udviklet i en
løbende proces. De mange ubekendte
faktorer, som refleXx-processen åbnede
op for, blev samlet i brede tendenser og
konkrete karakteristika. Arbejdet med
interfacet udfoldede sig som et designlaboratorium, hvor ideer, materialer,
teorier og evalueringer blev kombi
neret i et iterativt forløb. Det kaldes
forskning-gennem-design.
• Med en normativ hensigt kortlagde
og analyserede vi den redaktionelle
produktion i ’maskinrummet’ på bag
grund af udvalgte faglige begreber,
metoder og konventioner for journa
listiske genrer og digitale platforme.
Via en metodisk bearbejdning af vores
proces- og produktionserfaringer blev
der trukket almene journalist-faglige
erkendelser ud af workflowet.
• Afslutningsvist testede vi refleXx.dk
på 13 iPad-ejere med en såkaldt tænke
højt-test. De 13 blev præsenteret for
udvalgte multimediefortællinger og
bedt om at sætte ord på deres tanker,
følelser, associationer og valg undervejs.
Hensigten var at blive klogere på, om

nogle indholdstyper fungerer bedre på
iPad end andre, samt hvad deltagerne
fik ud af koblingen til input.refleXx.
dk. De 13 testdeltagere besøgte også de
to betalings-apps Nordjyske Inside og
Berlingske Business, samt kortvarigt
input.refleXx.dk. Alle 13 blev inter
viewet om deres iPad- og medievaner,
og et kort telefoninterview afklarede,
hvilket temaer eller artikler, der stod
klarest i deres erindring efter to uger.

-‐11,99%	
  

tal nu forskyder sig over imod, at flere
blive værdiskabende aktive brugere på
de digitale platforme (Lars Holmgaard
Christensen, 2011), og at dette sandsyn
ligvis påvirker adfærden også uden for de
sociale medier. Men da vores nye medie i
udgangspunktet er tænkt som et masse
kommunikations-produkt, der inddrager
de nye digitale muligheder og ikke som et
socialt medie, er teorien brugbar for os.

De danske aviser tabte mellem 2009 og 2010 op til 11,9 procent af det trykte oplag. I samme tidsrum
er antallet af smartphones steget markant.
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3.1 Status på avismarked
og nyhedsforbrug
For at forstå iPad’ens rolle i et medie
marked i forandring angives her nogle korte
fakta om mediemarkedets tilstand.
De toneangivende danske aviser tabte fra
første halvår 2009 til første halvår 2010
mellem 1,3 procent og 11,9 procent af det
trykte oplag – og året før fra første halvår
2008 til første halvår 2009 var det endnu
værre med et oplagsfald fra 1,1 procent og
helt op til 21,6 procent for de aviser, der
oplevede det største oplagsfald (Dansk
Oplagskontrol).
I samme periode er nyhedsforbruget på
internettet steget. De største danske avisers
websites har generelt haft en lille stigning
på 2 procent i antallet af brugere. Nyheds
forbruget for det samlede antal brugere er
vokset markant; sammenlignes december
2008 med december 2010, og opgøres for
bruget i antal sidevisninger, har der været
en vækst på gennemsnitligt 48 procent.
(FDIMs opgørelse af ekstrabladet.dk, bt.dk,
politiken.dk, jp.dk, berlingske.dk, epn.dk og
business.dk).

3.2 Nye teknologier til nyhedslæsning
Avisernes oplag er faldet – antallet af mo
biltelefoner er steget. Siden 2008 gælder det
især for antallet af smartphones. I forhold
til mediemarkedets behov defineres smart
phone her som en telefon med en skærm
med en fysisk størrelse på mere end tre
tommer i diameter og med touchskærm som
primær brugerflade. Endelig forudsættes
det, at telefonen kan tilgå internettet via
mobilt bredbånd – dvs. mindst 3G.
Trods generelt højere priser på selve tele
fonerne og trods bindinger til høje flatratepriser med ubegrænset netforbrug, er
smartphone-udbredelsen i hastig vækst.
Mens 10 procent af alle mobiltelefoner i
2008 havde touchskærme, så er dette tal
steget til 55 procent i august 2010. Sam
tidig er der sket en hastig markedspene
tration, når det kommer til Apple. Fra
reelt ikke at have haft en markedsandel
på smartphone-området i 2008, havde
18
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Apple iPhone i august 2010 en markeds
andel på 15,7 procent. På samme tidspunkt
havde Google Android (via HTC og andre
mobilproducenter) en markedsandel på
25,8 procent. For kunder hos mobilselskaber
som fx 3 er smartphonens markedsandel
endnu mere signifikant, idet omkring tre ud
af fire telefonkøbere i august 2010 valgte
en smartphone med enten Apple iOS eller
Googles Android som styresystem
(GfK Retail and Technology 10/2010).
Ud over udbredelsen af smartphones blev
teknologier til e-reading, dvs. primært til
e-bøger, ligeledes forankret i 2008/2009. Det
skete i kølvandet på Amazons lancering af
Kindle i november 2007. Kindle er velegnet
til boglæsning, og med Kindle 2 (februar
2009) og Kindle DX (maj 2009) kom der
også fokus på avis- og magasinlæsning på
disse nye devices til e-reading.
I Danmark var den regionale avis Jydske
Vestkysten, i samarbejde med Esbjerg
Kommunes Biblioteker, den første danske
avis, der eksperimenterede med avisen på
e-readers, og i perioden april til juli 2010
testede man her e-readers og iPhones som
læse-devices til avisen – med den trykte
avis som redaktionelt grundlag.
Med et konvergeret mediebillede er der
også fulgt et konvergeret hardwareudbud.
Her har e-readeren med den typiske ikketrykfølsomme sort/hvid-skærm ikke vist sig
velegnet til gengivelse af farvefotos, nyheds
grafik og øvrige virkemidler, som vi kender
dem fra såvel online som print.
Forventningen til e-readeren var generelt,
at den skulle give et gennembrud med for
skellige features som store skærme, sam
menfoldelige skærme, farver, video, trådløs
opkobling via Wi-Fi og 3G etc. Og medie
husenes forventning var i særdeleshed, at
særligt aviser skulle udkomme i elektronisk
form til e-readere, og at læserne i stigende
grad ville begynde at læse deres avis på
denne nye måde.
Med ønsket om at ”at være til stede der,
hvor brugerne er” var Jydske Vestkystens
projekt et pionerprojekt, men uden adgang
til den rette hardware. For e-readerne har

ikke opnået en position i brugsmønsteret
hos den almindelige læser/bruger, eller for
den sags skyld i markedet, der lægger op
til en større satsning på e-readeren som
primær kanal for det traditionelle avis
produkt.
Med lanceringen af Apples tablet iPad i
april 2010 blev markedet præsenteret for
den såkaldte media tablet – en tabletcomputer, der er velegnet til at gengive web
og print, og som giver læserne/brugerne
en langt højere grad af ’convenience’ og
’availability’. ’Convenience’ fordi det
grafiske interface og brugen er indbydende
og lettilgængeligt. ’Availability’ fordi plat
formen er så dominerende, at der er blevet
skabt et stort og varieret marked, hvor
man som læser/bruger kan finde det meste,
enten via Apples App Store eller
via andre kilder
direkte på nettet, som man er
vant til fra de større computere.
I sammenligning med den tra
ditionelle bærbare pc er media
tablet’en desuden kendetegnet
ved at være ’instant on’ og ved
at være langt mere bærbar og
fleksibel end pc’en.

YouTube som videokanal fungerer hurtigt
og effektivt – når man ser bort fra den
manglende understøttelse af Flash og den
deraf afledte begrænsning for eksisterende
rich media og en række annoncetyper,
der ellers har kunnet vises i almindelige
browsere.
Men når man som udgiver og udvikler står
over for at skulle fastlægge en strategi for
mobiludgivelser, og herunder på tablets,
så er der en lang række valg, man skal
foretage. Valg der blandt andet handler
om, hvilken type app, der skal udvikles.
iPad apps kategoriseres af Apple i Social,
Travel, Sports, News, Business, Education,
Entertainment og Games, og hovedkate
gorien News kan inddeles i følgende
typer:

Med iPad’en blev der skabt
en helt ny kategori af hard
ware – ikke en telefon og ikke
en computer. Og heller ikke et
stykke elektronisk papir eller
en bogsamling. Men noget helt
nyt. Og i kølvandet på iPad’en
er der kommet en lang række
apps og andre services, der har
dannet grundlag for, hvad man
kan kalde arketypiske medie
produkter med specifikke karak
teristika, som imødekommer
såvel læsernes/brugernes som
mediehusenes interesser
og behov.

3.3 De forskellige App-typer
iPad’en er ganske velegnet til
læsning af aviser og magasiner,
og brug af Safari som browser og

Politikens e-avis på iPad er hele dagens avis inklusiv alle
sektioner. Den såkaldte 1:1-udgave er identisk med den
trykte avis og giver læseren ”papiravisen” med digitale fordele
i form af artikelviews, sideoversigter, sektionsvisninger mv.
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Ud over selve visningsformatet skal man
som udvikler og udgiver tage stilling til
følgende væsentlige differentierende
faktorer:
• Skal indholdet downloades, eller skal
man være online for at have adgang?
• Skal indholdes pakkes ind i en native
app eller tilgås som en webapp i
browseren?
• Skal indholdet ligne print eller web –
eller noget helt tredie?
• Skal indholdet suppleres med rich
media i form af levende billeder, lyd
og animation?
Hertil kommer forretningsmodellerne:
• Skal indhold være gratis eller koste
penge?
• Og hvis der er betaling, hvordan skal
man kunne betale?
• Skal indholdsdistributionen
delfinansieres af annoncer?
Berlingske Business samler en række artikler fra
web og avis til et redigeret univers, der fokuserer
på business-orienteret stof.

RSS-readers anvender allerede eksisterende
feeds til at skabe et simpelt nyhedsoverblik.
Simpelt og billigt, men ofte uden merværdi for
læserne, der reelt oftest vælger browserlæsning
frem for læsning via reader-apps.

Og endelig skal man forholde sig til det
bagvedliggende workflow. De fleste medie
huse har nemlig behov for en nem
indholdsproduktion, der ligger som en
naturlig udvidelse af det, der i dag er
kendetegnet ved ”One Touch Publishing”
eller ”One Click Publishing”, hvor et
redaktionelt produktionssystem kan dis
tribuere artikler, billeder, lyd og video til de
kanaler, som mediehuset ønsker at under
støtte.

3.4 Populære, simple og effektive apps
Nordjyske Inside er resultatet af et meget intensivt udviklingsforløb, der i tid og penge har været
stort og omfangsrigt. Målet har været at skabe
nytænkning i form af et format, der understøtter
iPad’ens audiovisuelle muligheder.

Flipboard og TweetMag samler
eksisterende nyheder i et lækkert
design med godt layout og hurtigt
overblik. Mediehusene udfordres af
disse tjenester, der baseres på
veludviklede apps, der snylter på
mediehusenes indholdsproduktion.
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Fra et medieekspert- og bloggerperspek
tiv synes der at være en tendens til at
værdsætte custom made apps, der er
kendetegnet ved noget nyt, det vil sige en
ikke-konventionel navigation suppleret
med video, lyd og interaktion. Således har
analysefirmaet McPheters i deres analyse
”iMonitor Releases List of Best Magazine
& Newspaper Apps of 2010” valgt at vur
dere medie-relaterede iPad apps ud fra tre
bærende parametre: design, funktionalitet
og brug af rich media. Denne analyse læg
ger især – udover design/funktion – vægt
på disse medie-apps’ evne til at �tilbyde
en væsentlig forbedring af (for-)brugerop

levelsen i forhold til de tilsvarende mediers
print- og web-versioner.
Tilsvarende har en række andre special
designede apps opnået endog meget posi
tive anmeldelser, der typisk baserer sig
på evnen til at indtænke det tværmediale
i kombination med ekstrafunktioner med
blandt andet billedgallerier samt
muligheden for share-funktioner til sociale
medier.
Denne form for rapportering lægger sig op
ad den måde, generelle teknologiske land
vindinger prioriteres og beskrives i mere
teknisk orienterede blogs og tillæg. Fokus
er på det nye, det potentielle, næsten på
samme måde som man rapporterer om mode
inden for tøjbranchen.
Men efterhånden som der kommer bedre
analyser af de faktiske salgstal over tid
samt brugeres præferencer, når nyhedens
interesse har lagt sig, vurderes disse nye
platforme i stigende grad på samme betin
gelser som de eksisterende kanaler. Fokus
skifter til økonomisk bæredygtighed og reel
publicistisk værdi.
Jokeren er dog, at på et område i så vold
som vækst, kan det være svært at udpege
langtidsholdbare tendenser, ikke mindst
når det gælder selve interfacet og in
teraktionen med medieproduktet. Når
man derfor anlægger en strategi for de
mobile medier, skal man have et øje på
både den teknologiske udvikling – som
kan kræve høj specialisering at vurdere
– og på markedsmulighederne, herunder
brugernes vaner. Det er ikke givet, at de
mest avancerede produkter også bliver de
mest populære i det lange løb, hos læserne,
brugerne og hos medievirksomhederne.
I en midterkategori ligger den typiske,
simple RSS-reader app, der modtager
nyheder i form af feeds fra RSS og måske
et redaktionelt XML-feed. På den måde
inkluderes et løbende content flow fra de
redaktionelle systemer og fra mediehusenes
CMS i simple templates.
I denne kategori benyttes sjældent rich
Et medie til hånden
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App				

Land				

Udgiver

Sunday Times			

Storbritanien			

Times Newspaper Ltd.

Story Magazin			

Ungarn				

Sanoma Magazines

Viva HD				

Holland				

Sanoma Magazines

The Washington Post for iPad

USA				

The Washington Post Co.

Intelligent Life			

USA				

The Economist Group

Project				

Storbritanien			

Virgin Group

Elmundo.es for iPad		

Spanien				

Unidad Editorial S.A.

FORTUNE Magazine		

USA				

Ime Inc.

Glamour Magazine		

USA				

Condé Nast

TIME Magazine			

USA				

Time Inc.

Suomen Kuvelethi		

Finland				

Otavamedia oy

Revista Visao			

Portugal				

Grupo Impresa

Frankfurter Rundschau		
Tyskland				
								
								

Mediensgruppe
M. DuMont Schauberg
GmbH & Co. KG

McPheters Top 10 liste over apps vurderet ud fra design, funktionalitet og rich media. Download apps
og vurder selv.

content, og disse apps kan bedst kendetegnes
som indholdsdistribution, der ikke i udtalt
grad knytter brugeren til mediehusets brand.
Nyhedsstrømmen er nemlig typisk ikkeinvolverende og desuden identisk med det
nyhedsflow, der er tilgængeligt på en række
identiske, generiske medier og platforme.
Fordelen ved denne app-type er dog, at
selve app’en sammen med det efterfølgende
workflow er en billig og simpel løsning, der
hurtigt giver et mediehus mulighed for at
være repræsenteret med en eller
flere apps.
Tilsvarende er de såkaldte 1:1-apps kende
tegnet ved et effektivt workflow, der baserer
indholdsvisningen på den trykte avis og
dermed den produktionsgang, der allerede
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finder sted forud for trykningen af avisen.
Ved at benytte det eksisterende layout og
de eksisterende redaktionelle produktions
konventioner kan disse 1:1-apps feedes
fuldautomatisk med avissider, enkelt
artikler og billedgallerier. Hertil kommer, at
1:1-udgaven kan suppleres med web-views
fra den redaktionelle onlineproduktion,
hvorved brugeren opnår adgang til både
den ”trykte” avis og en løbende opdatering
henover døgnet.
Hvad ved vi om de forskellige typer apps?
Efter et lille år med iPad ser det ud til,
at brugerne har svært ved at identificere
hovedformålet med de custom-designede
apps og ofte søger tilbage til almindelig

web-læsning. Samtidig får man i de RSSbaserede apps en uprioriteret vifte af
nyheder, der som nævnt kunne være formid
let via en række andre tjenester uden for
mediehusets univers/brand.
Med 1:1-app’en får brugeren den traditio
nelle nyhedsprioritering, der ved hjælp af
spalteantal, overskriftsstørrelse og brug af
grafiske virkemidler hurtigt og effektivt
kommunikerer de redaktionelle priori
teringer i en læseoplevelse, der ligner den
statistiske og rolige, vi kender fra print.
Samtidig indgår det dynamiske nyhedsflow,
der imødekommer brugernes interesse for
løbende opdateringer.

3.5 Produktionstekniske muligheder
På det produktionstekniske plan er der i
app-universet udviklet flere metoder, hvoraf
nogle begynder at vinde særligt frem.
Der kan skelnes mellem den rene
’customizede app’, der er et unika-produkt,
som er udviklet til ét bestemt formål for én
bestemt kunde, og den ’template-baserede
app’, der kan reproduceres og dermed dan
ner grundlag for en læsestandard eller
-konvention for flere medier.
Unika-app’en er dyr i selve udviklings
fasen, og graden af automatisering i den
efterfølgende indholdsproduktion vil typisk
være begrænset. Omvendt har disse apps
typisk en mere sofistikeret brugerflade, og
brugen af rich content er elegant som følge
af en manuel produktion af specialdesignet
nyhedsgrafik og content-understøttende
tværmedialt indhold.
Modsat er den template-baserede app
kendetegnet ved at være serieproduceret
og dermed billigere i selve udviklingsfasen.
Hertil kommer, at denne type app feedes fra
det redaktionelle system og/eller fra medie
husets CMS og derved kræver minimal brug
af nye manderessourcer i nyhedsproduktion
og layout.
Mediehusenes lyst og evne til overhove
det at bevæge sig ind i universet af tablet/
smartphone baserer sig således også ofte
på overvejelser omkring initial-investe
ringen i kombination med de efterfølgende
produktionsomkostninger til såvel udstyr

og software som redaktionelle medarbejder
ressourcer.

3.6 Web app versus native
Web app er på mange måder at foretrække
frem for native apps ikke mindst på grund
af den naturlige integration i det brede web,
som står for langt størstedelen af brugernes
medieforbrug. Det Flash-fri udviklingsmiljø
omkring HTML5 har på kort tid vist sig
nyttigt til en række webbaserede apps og
services, der hurtigt og elegant fremviser
indhold direkte i browseren på tablets eller
smartphones.
Imidlertid er der fortsat en række features,
der ikke, eller kun i ringere grad, lader
sig programmere i web apps, og brugerop
levelsen er således begrænset i forhold til
de brugermuligheder, der kan indbygges i
en native app.
Web app’en kræver, at man har online
adgang via Wi-Fi eller 3G, mens en na
tive app, efter at man har downloadet
og opd ateret sit indhold, kan anvendes,
når man er offline og udenfor dækning - i
s ommerhuset, i flyet eller hvor man nu
måtte befinde sig.
Dermed er brugeroplevelsen på web app i
øjeblikket begrænset af tekniske årsager
– om end teknologiudviklingen vil under
støtte, at båndbredde og nye programme
ringsmuligheder vil få web apps og native
apps til at smelte sammen og synes stadig
mere ens i funktionalitet, layout, navigation
og tilgængelighed af nyt indhold.

3.7 Fremtiden er nu!
�Apples iPad og snart en række andre
tablets viser et stort potentiale for ud
vikling af aviser og magasiner til læsning
i det digitale miljø. Mediehusene ønsker at
give læserne en række attraktive mulig
heder, og der eksperimenteres således med
forskellige kombinationer af nye og gamle
konventioner. Både redaktionelt, teknisk og
kommercielt kombineres adgang til aviser
på web, tablets og smartphones, således at
web-brugere og især printabonnenter får
adgang til aviser/magasiner i nye digitale
formater.
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iPad ser i den grad ud til at have revolu
tioneret det personlige computermarked
og teknologiindustrien som helhed. Som en
ny teknologisk hardwarekategori under
støtter tablet-computeren både fordybelse
og underholdning, og en række industrier,
herunder medieindustrien, nyder godt af en
succes, hvor der hidtil globalt er solgt 14,8
millioner iPads – heraf alene 7,3 millioner i
fjerde kvartal 2010.

Fremadrettet forventes mere end 100 nye
tablets at se dagens lys i 2011 og en række
hardwareproducenter vil således forsøge at
få ”en bid af æblekagen”.
Googles nye Android-version til tablets –
den såkaldte ”Android 3.0 Honeycomb for
tablets” - vil udfordre Apple. Det samme
gælder Windows Phone 7 (og snart 8) rettet
mod tablets. Og også Blackberry og HP vil
være klar med egne systemer.
Så selv om Apple det første år har været
stort set enerådende på tablet-markedet
med over 90 procent af markedet er det for
så vidt kategorien media-tablet i sig selv,
der er den varige nyskabelse. Alene derfor
er der rigtig god grund til at regne med,
at mere åbne formater bliver dominerende
inden for en kort årrække.

Tidligere analyser viste, at de 35-44 årige
udgjorde den største del af iPad-ejere, men
ifølge en rapport udarbejdet af The Nielsen
Company i december 2010, udgør de 25-34
årige nu kernen blandt iPad-ejerne. Hertil
kommer, at en rapport fra Adage fra
januar 2011 viser, at 21 procent af de
18-34 årige har planer om at købe
en iPad.
Apple rundede i januar 2011 10 mia. appdownloads (til iPhone, iPad og iPod Touch),
og følgeforretningen med app-salg er en
væsentlig driver for såvel Apple som for
mediehusene. Ifølge The Nielsen Company
har 91 procent af iPad-ejerne hentet mindst
én app, og af disse har 63 procent hentet en
betalt app.
Imidlertid er der ifølge analyseselskabet
Distimo en tendens til, at der udbydes
flere og flere gratis-apps, der efterfølgende
tilbyder det såkaldte in-app-purchase med
køb af indhold, hvilket også synes oplagt for
mediehusene. �In-app-purchase via gratis
apps tegner sig således nu for 15 procent af
app-omsætningen på iPad – en stigning fra
kun syv procent i juni 2010.
Tilsvarende har Google netop annonceret,
at in-app-purchase også bliver en del af
Google Market, og at Googles såkaldte One
Pass bliver et betalingssystem, der gør det
muligt for mediehusene at håndtere en
samlet, simpel betaling for adgang til
digitalt indhold.
Således har tablet-computeren etableret sig
som en reel læseplatform, og forbrugerne
er mere tilbøjelige til at læse magasiner og
aviser på iPad end på andre læseenheder
(e-readers som Kindle etc.).
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iPad’en har på kort tid nået stor udbredelse og
er blevet særdeles populær hos forbrugerne. Det
skyldes blandt andet muligheden for at komme
hurtigt på – ”instant on” – hvor end man måtte
lyste.
(Fotograf: Rasmus Steengaard)

iPad’en dominerer som den læseenhed, der
bruges til magasin- og avislæsning, og ifølge
ChangeWave Research er læsernes adfærd
tydelig, når det angår læselyst ift. nyhedsog magasinstof:
• 51 procent af iPad-ejerne læser aviser
på enheden, mens kun 11 procent læser
avisen på en Kindle.
• 36 procent af iPad-ejerne læser
magasiner på enheden, mens kun 8 pro
cent læser magasin på en Kindle

For mediehusene bliver den største
isolerede udfordring at vælge de platforme,
der nu og her skal prioriteres i dette frem
tidige morads af devices og standarder. Der
vil af hensyn til såvel udgivere som for
brugere ske en standardisering og kon
centration omkring primære standarder,
ligesom browserbaseret læsning i form af
HTML5 eller andre nye browser-under
støttende formater vil vinde indpas i takt
med at båndbredde og hardware-ydelse
vokser.
På sigt forventes browserbaserede formater
at vinde markedsandele, idet man derved
undgår de kommercielle og teknologiske
bindinger, der ligger i de udviklingsværk
tøjer og distributionskanaler, der knyttes til
den enkelte hardwareplatform.

Introduktionen af media tablet’en som
kategori har altså været en ubetinget
succes. iPad’ens salgstal har overgået alle
forventninger, og som et nyt hardware
format er tablet’en blevet en ny kanal, der
– udover at være populær hos forbrugerne
– kan være med med til at generere nye
indtægter for udgivere og annoncører.
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4.0 Et interface til journalistiske og
sociale objekter
Af Martin Brynskov
Da vi startede ideudviklingen afrefleXx.dk

i foråret 2010, stod kun en ting klart,
nemlig at alting var uklart. Der var et hav
af tendenser og meninger, der pegede i alle
mulige retning.
Det var uklart, om vi skulle satse på native
apps eller web apps. Hvem vi skulle hen
vende os til. Hvilke medietyper vi skulle
inddrage. Hvilken rolle de sociale medier
skulle spille. Ja, faktisk i høj grad hvilke
spørgsmål vi gerne ville have svar på.
Men samtidig kunne vi se nogle kraf
tige udmeldinger på mediemarkedet, ikke
mindst i kølvandet på Apples lancering af
iPad, som gjorde os overordentlig nysger
rige efter at undersøge denne nye platform,
tablet’en, som ingen rigtig havde prøvet
kræfter med.
Den havde angiveligt ’disruption-potentiale’
eller kunne agere publicistisk rednings
krans, alt efter hvem man lyttede til. Måske
var den blot en ligegyldig krusning på
teknologihavets overflade.
Med vores kombinerede baggrund i hhv.
journalistisk udviklingsarbejde og nye
interaktionsteknologier og med en fælles
interesse for det mobile, lå det lige for, at
vi måtte prøve at finde et bud på, hvordan
de nye muligheder kunne finde en naturlig
form – og meget gerne en form, der samtidig
understøttede en samfundsmæssigt vigtig,
men udfordret gren af journalistikken.
Sådan en udfordring, som ikke har nogen
let løsning, endsige en given metode med
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tilhørende succeskriterier, og hvor man kun
har et skud i bøssen, er et såkaldt ’wicked
problem’. Vores svar var at gennemføre et
designforløb med rod i den tradition, der
kaldes design-baseret forskning.
I det følgende vil vi beskrive, hvordan vi
arbejdede med denne udfordring frem imod
det, som endte med at blive Danmarks
første magasin med originalt indhold produ
ceret til iPad og tablets, refleXx.dk.
I dette kapitel ser vi nærmere på processen
og produktet, samt ikke mindst samspillet
mellem de fire produktionsområder:
journalistik, interaktion, teknik og grafik.

4.1 Den tidlige fase
Forud for den første workshop i slutningen
af august (se figur 1 for en tidslinje) var
gået et løst struktureret idegenererings
forløb, hvor vi havde udvekslet tanker om,
hvad der kunne være interessant, og hvad
vi kunne nå med vores begrænsede tid og
ressourcer.
På et tidspunkt inden sommerferien lå det
klart, at vi ville forfølge en simpel ide: Vi
ville lave et medie til hånden – og kun til
hånden. Det gav os en tankemæssig fokuse
ring, som skulle vise sig frugtbar.
Baggrunden var bl.a. vores rejser i Japan
og Sydkorea, hvor vi havde oplevet en
mediekultur (i bredeste forstand), hvor
mobilen meget ofte var i centrum. Sammen
med en række klare globale tendenser for
udbredelse og brug af mobiler, ikke mindst i
Danmark, følte vi os overbeviste om, at det

Figur 1: Tidslinje over designforløbet af reflexx.dk i store træk. Der var fire arbejdsgrupper: journalistik,
interaktion, teknik og grafik.

mobile var om ikke vejen frem, så i hvert fald
en overordentlig vigtig udviklingsretning.
Selvom hovedinteressen samlede sig om
kring tablets, så var vores plan ved den
første workshop, at vi ville arbejde med tre
platforme:
• Tablets (Apple iPad, den originale)
• Smartphones (Apple iPhone 3GS)
• Desktop web browser (Google Chrome)
For hver platformskategori havde vi valgt
en specifik hardwareplatform, angivet i
parentes, så vi vidste helt konkret, hvilke
tekniske specifikationer vi havde at arbejde
med. Apples dominans i tablet-kategorien
gjorde valget enkelt, også selvom man
allerede på det tidspunkt kunne ane styre
systemet Androids raketopstigning.
Grunden til, at vi ikke helt turde droppe
desktop web var, at vi ikke ville afskære
den store andel af potentielle læsere/
brugere, der kunne forventes kun at opleve
produktet, hvis det kunne tilgås på enhver
computer. Vi valgte senere Googles Chrome
browser som reference.
Formålet med projektet blev på dette
tidspunkt formuleret til at være at karak
terisere og udforske alle tre platforme

med henblik på bedre at forstå, i hvilke
brugssituationer forskellige indholds- og
interaktionselementer virkede bedst. Dette
mål skulle senere vise sig at være alt for
ambitiøst i forhold til den tid, vi havde. Og
samtidig var vi mere interesseret i at få en
righoldig empiri, som også omfattede selve
produktionen, således at vi bedre kunne
forstå platformen fra flere vinkler end den
simple brug.
Der var allerede begyndt at dukke studier
op af, hvordan og hvornår iPad-brugere
anvender platformen, så hvis det var den
type af generel viden, der var målet, så
kunne man lige så godt undersøge eksiste
rende produkter udviklet af andre.
For at få en fælles baggrund for vores
konkrete ideudvikling havde vi kortlagt de
relevante initiativer inden for iPad-publi
cering, vi kunne finde. Udvælgelsen skete
ud fra følgende principper, hvoraf mindst et
skulle være opfyldt:
• Tematiserende væsentlighedsjournalistik
• Delvist tekstbaseret
• Interessant interaktionsform eller
distribution
• Interessant baggrundsgruppe
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Fremtrædende eksempler var ProPublica
(native iPad app), NPR News (iPad web app
med streamet lyd) og TBD.com (website/
tv-kanal med stærkt fokus på Twitter-
kommunikation).
Vi opstillede en ligetil, men omfattende
taksonomi, så vi fik opbygget et fælles sæt
begreber omkring disse produkter og initia
tiver. De overordnede kategorier var:
• Medietyper
• Tekster
• Kontekstuel debat
• Relation til sociale medier
• Forbrugsmønster
• Organisering bag
• Finansiering og forretningsmodeller
• Teknisk kildevalg
• Udviklingsframework
• Tilpasning
Ud fra en analyse af udvalgte, karakteris
tiske produkter samt de foreliggende stati
stikker og undersøgelser, gik vi så i gang
med at indsnævre vores mål yderligere.
Fra den første workshop i uge 34 havde vi
kun 10 uger til åbningen af selve 
refleXx.dk i uge 44. På den relativt korte
tid gik vi fra en masse muligheder til et
helt konkret produkt. Det gjorde vi gennem
en designproces, der vekslede mellem at
afklare og stille nye spørgsmål i en stadig
tættere spiral.

4.2 Mediet som produkt eller proces?
Et af de helt centrale spørgsmål var, hvor
dan vores medie skulle forholde sig til det
åbne web og de sociale medier, fx Facebook
og Twitter. Det syntes åbenbart, at kunsten
var at skabe en balance mellem det klart
definerede produkt og den evige strøm af
udvekslinger.
Der var nogle grundantagelser, som
dukkede frem, og som igennem resten af
processen blev ved med at dukke op til
overfladen. På den ene side er der tanken
om de journalistiske produkter som skarpt
prioriterede enheder, med en vinkling og et
veldefineret genremæssigt udtryk. Som en
naturlig forlængelse af denne tanke følger
også ambitionen om specifik versionering til
de forskellige platforme. Det synes oplagt,
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at man aktivt og konsekvent udnytter de
virkemidler og brugsmønstre, der knytter
sig til fx tablets vs. smartphones.
Heroverfor står tanken om historien som
socialt objekt, altså noget, der i høj grad er
karakteriseret ved at mediere social kon
takt mellem personer. Begrebet stammer
oprindeligt fra filosoffen George Herbert
Mead (1910), men er siden de sociale
mediers fremkomst blevet et almindeligt
begreb som forklaring på, at folk ikke bare
mødes og skaber sociale netværk, men at de
i høj grad mødes om noget, nemlig sociale
objekter (Engeström, 2005; se også en mere
detaljeret gennemgang hos Conole & Colver,
2009).
Her bliver ambitionen at understøtte det
sociale objekts livscyklus, fra undfangelse
til efterliv, i et netværk af sociale inter
aktioner. (Se figur 2).
Det var ikke muligt for os på en enkel
måde at vægte prioriteringen mellem de
to perspektiver, altså grundantagelsen om
historien som hhv. journalistisk produkt og
socialt objekt, uden at prøve os frem, det vil
sige igennem en designproces.
Fx fordrede kombinationen af det åbne
redaktionsmøde – det, der blev til
input.refleXx.dk – og det klart afgrænsede
journalistiske produkt – selve mediet
refleXx.dk – at begge perspektiver kom i spil.
På samme måde skulle vi vælge, om vi ville
lave en native app til iPad og iPhone, eller
om vi ville lave en web app, altså et website,
som opfører sig som en applikation, når
man åbner det.
Produktperspektivet læner sig mod at lave
en native app. Det ville fx give mulighed
for at anvende kameraet på iPhone til at
facilitere medfortælling. I en native app har
man også bedre kontrol over selve inter
aktionen og den dynamiske overgang
mellem forskellige elementer. Det kunne
give en mere specialdesignet oplevelse. En
delig gør det faktum, at native apps hentes
i Apples App Store, og kun der, at man får
fornemmelsen af at have købt en ting,
nemlig det ikon, der lægger sig på iPad’ens
eller iPhonens hjemmeskærm.
Fokuserer man på historien som socialt

Et journalistisk, socialt objekts livscyklus
STATUS

idé
(o)

go/no go
(?)

antaget
(+)

publiceret
(!)

med bidrag
(*)

long tail
(...)

HISTORIE

PERSPEKTIV

input.reﬂexx.dk

reﬂexx.dk

Andre sociale netværk

Figur 2: En historie kan anskues som et socialt projekt over tid. En grå plet angiver en potentiel historie,
mens en sort er en konkret historie. Cirklen rundt om en plet angiver det sociale rum, der er omkring
historien på et givent tidspunkt, og som netop er facilliteret af historien som socialt objekt. Medfortællinger kan hægte sig til en historie som et relateret socialt objekt.

objekt, er der mere, der taler for en web
app-løsning, bl.a fordi man netop ikke er
afhængig af App Store. Dels er det en bar
riere for spredning og deling af historier,
hvis man skal ind igennem App Store for at
få fat i en app, før man kan læse, hvad en
historie handler om. En web app kan deles
lige så let som enhver anden web-adresse,
fx www.reflexx.dk.
Dels var det helt konkret et væsentligt
usikkerhedmoment, at det kan tage flere
uger at få en app godkendt til Apples
app store. Det ville rykke vores tekniske
deadline i hvert fald to uger i den forkerte
retning og give os mindre tid.
En web app er også mindre bundet til en
specifik platform end en native app, hvilket
vil sige, at det er langt lettere at under
støtte fx Android og andre styresystemer
via den generelle web-standard HTML5.
Man kan altså nå en meget større mål
gruppe, idet kun syv procent af alle danske
mobiler er iPhones eller iPads (DR Medie
forskning, 2011).

Omvendt har en web app altså nogle andre
begrænsninger. I vores tilfælde krævede
denne løsning fx, at man skulle være
online, enten via 3G eller Wi-Fi for at kunne
benytte mediet.
Vi valgte som bekendt at lave en web app.
Selvom der er problemer med HTML5 som
standard, fordi den stadig er ved at blive
defineret, og der derfor kan være features,
der ikke er understøttet på alle platforme,
så nåede iPad i løbet af udviklingsforløbet
lige akkurat at få de vigtigste ting på plads
til vores formål.
Specifikt kunne vi fx ikke bruge mere end
en enkelt ikke-standard skrifttype ad
gangen på en side, før der udkom en op
datering af iOS i uge 47, tre uger efter
åbningen af refleXx.dk.
Men selvom vi satsede på web app’en, så
var det med den klare holdning, at balancen
mellem de to perspektiver skulle bevares
i den kommende proces. De to hensyn
kom ikke mindst i spil i hhv. det åbne
redaktionsværksted og i selve mediet.
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4.3 Fra indhold til samtale
I uge 37 havde vi den anden store workshop
med hele holdet samlet, og to dage efter, 15.
september, gik input.reflexx.dk i luften. (Se
figur 3).
Forud var gået tre ugers hektisk aktivitet.
Processen var en vekselvirkning mellem på
den ene side journalistisk funderede over
vejelser over, hvilke værdier og kvaliteter
det åbne redaktionsmøde skulle under
støtte og facilitere, og på den anden side
interaktionsmæssige, grafiske og tekniske
løsninger.
Eftersom fundamentet for mediet var
temaer med et eller flere indholdselementer
(vinkler), blev temaet som objekt valgt
til omdrejningspunkt for informations
arkitekturen, både visuelt og teknisk.

Figur 3: Tidlig version af community’et hvor
vægten er lagt på de journalistiske temaer.

Forsiden på input.refleXx.dk forklarede med
en temmelig lang tekst, hvad det hele gik
ud på. Herunder var der en ikonisk frem
stilling af proceduren: åben diskussion,
forarbejde, redaktionel forhandling. Nederst
var der en række fora, dels nogle gene
relle, hvor man kunne foreslå et tema eller
kommentere projektet, dels nogle tematiske
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fora, der var blevet oprettet af redaktionen
på baggrund af forslag.
For at kunne bidrage, skulle man oprette
en profil, men alle kunne følge med uden
at være logget ind. input.refleXx.dk blev
desuden kun publiceret i en desktop webudgave, så der var ikke lagt op til særlig
versionering af det åbne redaktionsmøde
via tablet og mobil.
Det viste sig ret hurtigt, at dette layout
ikke var synderlig velegnet til at facilitere
den levende debat, vi havde håbet på. Det er
langt fra noget særsyn, at fora kan ligge øde
hen, men der var flere tegn på, at designet
i sig selv spændte ben for en væsentlig del
af formålet med input.refleXx.dk, nemlig at
invitere til en samtale.
For det første var det ikke specielt let
umiddelbart at få overblik over de samtaler,
der allerede var i gang. Desuden var den
ikoniske forklaring uklar, både i sit indhold,
altså som forklaring på processen, og i sit
interaktionsmæssige udtryk, idet den så ud
som om, man kunne trykke på et ikon og
dermed komme til den fase – men det kunne
man ikke. Det var bare passive grafikker.
Efter en måned med den gamle inputforside, og efter en masse små-eksperi
menter, blev input.refleXx.dk lanceret i en
ny version i uge 41 (se figur 4). Det var
kommet meget mere fokus på dialogen,
så man med det samme kunne se alle de
nyeste udvekslinger, meget à la Facebooks
news feed. Introduktionen til det hele blev
barberet ned til et minimum, og procesforklaringen blev strammet op og gjort
klikbar.
Den tematiske struktur blev parkeret i en
smal kolonne ude til højre, så man faktisk
ikke længere kunne følge debatten tematisk
uden at klikke en ekstra gang for at gå til
temaoversigten.
Man kan sige, at det sociale hensyn domi
nerede denne version 2. Men selvom den
tematiske og indholdsmæssige tilgang var
blevet nedprioriteret, så virkede det klart
motiverende på deltagerne i det åbne værk
sted.
Hvis vi skulle have designet en version 3,
så havde den sigtet på at bringe noget af

Figur 4: Efter en måned blev input.refleXx.dk relanceret med fokus på det sociale fremfor det
tematiske. 							
(Rasmus Steengaard)

strukturen tilbage uden at give købe på
samtaleoverblik og -invitation.

4.4 Webmedie eller pixel-perfection
Udviklingen af selve mediet, refleXx.dk,
tog fart sideløbende med udviklingen af
input.refleXx.dk. Ikke mindst var det for
vores relativt beskedne redaktion et kæmpe
arbejde at udvikle og producere indhold. På
åbningsdagen den 4. november skulle der
være fem temaer klar – og de skulle kunne
læses på iPad, iPhone og desktop web.
Samtidig skulle vi designe mediets inter
aktionsmæssige og grafiske udtryk. I første
omgang var åbningstemaerne ganske tradi
tionelle. Der var ikke lagt op til, at de hver
især skulle sprænge rammerne. Det var
selve grundformen, vi skulle finde først.
Grundlæggende set kan man sige, at der
er to paradigmer inden for digital layout:
kort eller rulle – eller på vittigt engelsk:
card sharks or holy scrollers (Reichenstein,
2010). De er metaforer, som dækker over

den måde, stoffet er inddelt på.
Kort-layout er et fast design. Man kender
dimensionerne og størrelsen på skærmen,
og man kan således arbejde med de grafiske
virkemidler helt ned til mindste detalje. Det
er helt analogt til de trykte medier, PDF’er og
Flash: Man kender så at sige papirets stør
relse og orientering, og man kan sætte hver
pixel, hvor man vil. Der sker ingen dynamisk
ombrydning. Man kommer til næste side ved
at bladre, altså med paginering.
Rulle-metaforen kender vi fra web. Her er
det et grundvilkår, at vinduet eller kanvas
sen kan skifte størrelse, og der sker dynamisk
ombrydning. Man kommer videre i teksten
ved at scrolle, altså uden paginering.
Eksempler på iPad magasiner med pagine
ring er fx Wired Magazine (både horisontalt
og vertikalt) og The Daily (kun horisontalt),
mens fx Politikens app tillader browsing
både med paginering (1:1-udgave af avisen)
og uden (i en ren tekstudgave).
Generelt ser de paginerede formater kun
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ud til at være velegnede i digitale designs –
dvs. på tablets, smartphones og web – hvis
man læser en ensartet tekst på mere end 20
sider. I alle andre tilfælde vil der være for
skellige uhensigtsmæssigheder, ikke mindst
når man henvender sig til en uensartet
gruppe af devices med forskellig størrelse
skærme.
Noget andet er, at der i det tilfælde, hvor
brugeren allerede har etableret et forhold
til en fysisk publikation, kan være en
næsten materiel præference for det lignen
de digitale produkt. Men der er indtil videre
ikke meget, der tyder på, at paginerede
designs skulle have særlige fordele, når det
gælder produkter med mindre end betyde
lige mængder tekst.
Et eksempel på en app, der kombinerer de
to principper, er Flipboard. Når man bladrer
tweets, Facebook links og overskrifter fra
RSS feeds, er indholdet pagineret. Men når
man skal se de tilhørende links – eller blot
de relaterede kommentarer – så skifter man
til upagineret vertikal scroll-mode.
I vores beslutning om at lave en web app lå
stadig en ambition om at adskille produktet
fra et banalt website. Interaktionen skulle
tage udgangspunkt i den aktuelle platform,
først og fremmest iPad.
I en iterativ proces mellem alle fire produk
tionsgrupper – journalister, interaktions
designere, grafikere og teknikere – kom
vi frem til, at forsiden skulle være et kort,
men med elementer af scroll (tema-væl

geren), og at selve indholdselementerne,
dvs. de enkelte artikler, skulle scrolle
vertikalt.
På iPhone, derimod, er der slet ingen kortbaseret interaktion. Her har tema-vælgeren
så at sige overtaget hele forsiden.
Det er stadig begrænset, hvor meget
refleXx.dk adskiller sig fra fornemmelsen af
at browse på et website. Specielt fordi man
jo første gang ankommer via browseren,
og det kun, hvis man gemmer app’en på
homescreen’en, føles lidt anderledes. Denne
proces kunne vi have gjort mere for at
facilitere fx ved at vise en opfordring til at
gemme app’en.
Denne lidt uklare status mellem app og web
ser ud til at skabe usikkerhed hos de fleste
brugere. Hvor princippet med at hente en
app i App Store, og den så ligger som et
ikon efterfølgende er helt indarbejdet i
næsten alle iPhone-brugere, så er konceptet
med web apps temmelig fremmed. Måske
hænger det sammen med, at en stor del
af vores testbrugere faktisk ikke ved, at
websites lige så vel som apps kan lægges på
homescreen’en som ikoner.
På den måde træder det tydeligt frem, at
iPad stadig er en ny platform. Samtidig
understreger det Apples design-talenter,
at det trods alt har kunnet lade sig gøre at
simplificere hele app-universet både med
hensyn til udforskning og brug, når tilsyne
ladende helt enkle funktioner som at lægge
en henvisning til et website på sin home

Figur 5: Input bliver til medfortælling. Det smudsige fingeraftryk markerer tilsyneladende ret tydeligt, at
man kan tage fat.
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screen kan være så uigennemskueligt, som
vi fandt, at det er tilfældet.
Man kan så i samme åndedrag fundere
over, hvorvidt Apple mon har spekuleret i at
opdrage brugerne til at hente apps snarere
end blot at gemme bogmærker til websites
– hvilket jo sender brugeren uden om App
Store.

gere bevæger sig rundt på kloden og ser
små film om outsourcing og tidsforskudte
samarbejdsprocesser mellem fjerne byer.
Nu er det ikke alt, der kan sættes ind
en i meningsfuld narrativ ramme på et
kort. Men meget kan, og det er en af de
struktureringsmekanismer, som fungerer
upåklageligt på tablets – når ellers den
grundlæggende interaktion er på plads.

4.5 Forhistorie og medfortælling
En af de helt store udfordringer var at
skabe en letforståelig sammenhæng mellem
input.refleXx.dk og selve refleXx.dk altså at
give både let og relevant adgang til andre
dele af historiens livscyklus som socialt
objekt.
Rent journalistisk var grundbegrebet med
fortælling, altså et redaktionelt prioriteret
bidrag til udfoldelsen af et tema, helt bog
staveligt inden for rammerne af den enkelte
artikel som dynamiske bokse, der kunne
trækkes ud og læses. (Se figur 5). På denne
måde aktualiseredes input i
refleXx.dk. I bunden af hver artikel var der
et link tilbage til det forum på input, hvor
temaets forhistorie lå udfoldet.
Tilsvarende var der inde fra et tema-forum
på input et link til den færdige historie på
refleXx.dk. Rent navigationsmæssigt var
det ikke specielt overskueligt at finde vej
fra input til refleXx.dk, men trafikanalysen
viser, at de, der fandt frem, brugte markant
længere tid på at læse refleXx.dk end dem,
der ikke var forbi input.
To temaer afveg væsentligt fra de andre
med hensyn til interaktion og fortælleform:
“Ludomani” og “Mumbai 24/7”. De brød med
skabelonen om medfortælling og kobling
til input. Til gengæld inviterede de til en
mere legende måde at bevæge sig rundt i
historien på, i en udforskning af matrixfortælleformen.
Hvor ludomani-artiklen med sin labyrin
tiske struktur var svær for de fleste at
gennemskue, også for de unge og teknolo
givante universitetsstuderende, så virkede
Mumbai-artiklen meget klar og indbydende.
Verdenskortet som strukturerende meta
for er naturlig på iPad, og der er ikke brug
for yderligere forklaring, før læsere/bru

4.6 CMS og HTML5
Teknisk set valgte vi et PHP-baseret
Content Management System (CMS),
Catmis (tidligere CMIS), som er udviklet af
Kaspar Rosengren Nielsen, der netop var
kommet med i teamet som programmør. Det
havde den store fordel, at selvom CMS’et
allerede havde meget af den funktiona
litet, refleXx.dk krævede, var det enkelt at
foretage selv grundlæggende ændringer
dybt nede i koden.
CMS’et understøtter forskellige skabeloner
til diverse platforme, og for så vidt også
indholdsmæssig versionering, men der
blev som nævnt ikke publiceret forskellige
versioner. Det var kun skabelonerne, der
adskilte platformene.
De enkelte skabeloner er opbygget i
HTML5, CSS3 og JavaScript. I princippet
kan det køre i alle moderne web-browsere,
inklusiv Android, Firefox og Internet Ex
plorer. Men i praksis kommer man meget
hurtigt til at skulle forholde sig til fragmen
tering, fordi de forskellige browsere skal
have hver sin version, nogle gange med små
ændringer, andre gange med et større arbejde
til følge.
Som en følge af vores temmelig smalle
eksponering til et medie- og kommunika
tionssegment var hele 2/3 af alle besøg fra
Apple-produkter. Ved således at fokusere på
WebKit (Safari + Chrome) og Firefox, nåede
vi ud til op imod 85 procent af vores brugere
i fin stil. De sidste 15 procent på Internet
Explorer var i enkelte tilfælde lidt dårligere
stillet pga. vores prioritering. Men på An
droid, og til sidst selv på Kindle, kan man
fint opleve refleXx.dk.
Video og lyd blev streamet i flere formater,
video dels i H.264 direkte i browseren eller
via JW Player (Flash).
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Vi benytter ikke noget generelt udviklingsframework som fx Sencha Touch. Dels var
det ikke vores hensigt direkte at efterligne
interface-elementer fra en native app 1:1,
dels var mange af de features, vi efterspurg
te, ikke tilgængelige, da vi havde brug for
dem i udviklingsforløbet.
Efterfølgende er der kommet det meget
lovende Treesaver, som er et open-source
JavaScript framework, der kan håndtere
mange af de design-udfordringer, man
møder, når man vil producere magasinlignende formater til iPad. Et centralt
vedligeholdt framework ville have givet
nogle fordele i form af mindre bøvl med at
håndtere fragmentering.
Et af de grafiske elementer, som løfter
refleXx.dk lidt ekstra, er brugen af skrift
typer, der ikke blot er de sædvanlige webfonte. Skrifterne hentes dynamisk ind via
Typekit, der er en web-font-service. Før
opdateringen af iOS til version 4.2.1 var det
meget begrænset, hvor mange fonte, man
kunne anvende i Safari på iPad. Men siden
da har det været en solid og enkel måde at
tilføje noget ekstra til udtrykket på.

4.7 En stærk platform
refleXx.dk blev født på kanten mellem web
og app, mellem produkt og proces, mellem
journalistik og interaktion. Den centrale
udviklingsproces var kort og fokuseret, og
livet som live medie var akkurat nok til
at give os den deltagende nysgerrighed og
respons, som gør det muligt umiddelbart at
vurdere tablet-platformen brugt på netop
denne måde og med dette formål.
Der er rigtig mange elementer, som kunne
være udført meget flottere, mere effektivt
og mere spændende, men grundlæggende
har dette designforløb givet et temmelig
præcist billede af, hvad der skal til for at
lave et web app-baseret magasin til iPad.
Der er helt klart nogle konventioner om
kring brug og interaktion, som det er
vanskeligt at bryde, specielt i forhold til at
læse/bruge indhold i browseren. Men iPad
som platform giver også nogle muligheder
rent (med)fortællemæssigt og interaktions
mæssigt, som der er overordentlig god
grund til at udforske nærmere.
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Interaktionsmæssige udfordringer har der
været nok af i det første års eksperimenter
inden for iPad-publicering, ikke mindst når
det gælder native apps, så det er ikke en
situation, vi er alene i.
Der skal etableres en solid praksis omkring
det at finde og anvende web apps. Der skal
også arbejdes med konstellationer af kort og
rul. Og så skal HTML modnes med hensyn
til offline-brug.
Men når det er på plads, og det ser ud til at
gå forholdsvist hurtigt, så er web apps en
virkelig stærk platform, der tilbyder mange
af de samme kvaliteter som native apps,
uden en del af de ulemper, native apps inde
bærer for udgivere og læsere. Og det gælder
uanset om man lægger vægt på det journa
listiske produkt eller det sociale objekt.

5.0 Journalistens digitale værksted
Af Troels Østergaard
Smartphones og tablets spiller i høj grad
på brugerens skærmoplevelse. Derfor er det
oplagt, at journalisten udnytter de audio
visuelle elementer fra den journalistiske
multimediefortælling i sin formidling, sådan
som det er praktiseret i refleXx-temaet ”De
digitale”.
Et afgørende spørgsmål i produktionsfasen
er, om den enkelte journalist er i stand til at
indsamle lyd, billede og tekst på egen hånd,
eller om især iPad’ens æstetiske potentiale
kræver en produktionsenhed, som vi kender
det fra magasiner og tidsskrifter med både
en skribent og professionel fotograf.
Ud over ovenstående spørgsmål var der tre
teknologiske omdrejningspunkter og under
søgelsesområder for produktionen af temaet
”De digitale”:
• iPhone som journalistisk produktions
redskab til noter, billeder og lyd.
• iPad som journalistisk researchredskab.
• Alternativ software til redigering af
billeder og lyd, herunder Picnik og
Photo Peach.
”De digitale” består af tre underhistorier
med tekst, interview, fotos, audio og en lyd
billedfortælling (soundslide): ”Magien ligger
et andet sted”, ”Drop bekymringerne om de
unges digitale forbrug” og ”Journalistens
digitale værksted”. I det følgende vil der
blive gjort rede for, hvilken rolle de oven
nævnte teknologiske omdrejningspunkter
spillede i udarbejdelsen af refleXx-temaet.
Undervejs og afsluttende vil der blive
draget metodiske konklusioner.

5.1 iPhone som produktionsredskab
iPhonen er især oplagt til at producere
online-journalistik på farten. Mobiltele
foner har ganske vist kunnet optage video,
lyd og tage billeder i mange år, men på en
smartphone kan journalisten redigere sine
optagelser, uploade dem til eksempelvis
et nyhedssite og sågar streame dem live
til nettet. iPhonens begrænsninger lig
ger således ikke i funktionaliteten, men i
kvaliteten. Den er bestemt anvendelig i den
journalistiske indsamlingsfase, men som
det følgende eksempel illustrerer, så har
teknologiske schweizerknive som iPhonen
kun sjældent egentlige spidskompetencer.
Journalisten bruger grundlæggende lyd
optagelser til to forskellige formål:
• Researchinterviewet med en kilde, der
enten bliver citeret eksplicit i en artikel
eller fungerer som baggrundskilde.
• Formidlingsinterviewet, hvor lydop
tagelsen live eller i redigeret form
bliver afspillet i radioen eller på et web
site som lydklip eller lydbilledfortælling
(soundslide).
Researchinterviewet stiller beskedne krav
til lydkvaliteten. Det vigtigste er, at jour
nalisten kan høre både spørgsmål og svar
tydeligt. Formidlingsinterviewet kræver til
gengæld, at lyden er i en kvalitet, der tåler
gengivelse i alt fra små pc-højttalere over
hovedtelefoner og til fuldvoksne flervejs
højttalere.
Den indbyggede mikrofon i Apples iPhone er
fuldt ud tilstrækkelig til researchinterview,
hvad enten de foregår ansigt til ansigt eller
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over telefonen. App’en Memoer overfører
lyd via email, mms eller direkte forbundet
til en computer. Et hurtigere alternativ er
iDictaphone, der via Wi-Fi uploader lyd
filerne til en server. Det kan imidlertid ikke
lade sig gøre at telefoninterviewe og optage
samtalen samtidig på en iPhone, hvilket
betyder, at man enten skal bruge en ekstra
telefon til at ringe i eller en ekstern mikro
fon og diktafon. Der findes en række ameri
kanske services, som man kan betale for at
optage ens samtaler og efterfølgende sende
dem som lydfil. Den løsning er ganske dyr,
og det er tvivlsomt, om den virker for euro
pæiske kunder.
iPhonen kommer til kort, når det gælder
formidlingsinterviewet, i hvert fald hvis
man sammenligner med en dedikeret
lydoptager som Olympus LS 5. En test i
Journalisthøjskolens lydstudie afslørede, at
almindelig tale optaget på en iPhone mang
ler bas og mellemtone, men til gengæld
er så diskant, at den bliver decideret
anstrengende at lytte til i hovedtelefoner.
Fænomenet bliver også kaldt ”listening
fatigue”. Selv i et avanceret lydredigerings
program som Pro Tools er det umuligt at
booste bas og mellemtone tilstrækkeligt til,
at iPhone-lyden ville kunne bruges i profes
sionel radiosammenhæng.
Danske onlinemedier er ikke just rige på den
såkaldte audio journalism, hvor journalisten
leverer selvstændige lydindslag til at akkom
pagnere den egentlige historie. I visse ameri
kanske medier er det derimod en integreret
del af onlineuniverset - fx i de researchtunge
Back Stories hos New York Times. Forfat
teren til Journalism 2.0 og Journalism Next,
Mark Briggs, forudser en lys fremtid for
audio journalism, fordi medieforbruget ryk
ker over på mobile platforme som smart
phones, der er oplagte til lydoplevelser på
farten:
”Today, with high-quality digital recorders,
free editing software, free sound clips and
music released under Creative Commons, all
the phases of audio publishing can be hand
led by the reporter alone.”
(Briggs, 2010)
refleXx-artiklen ”Drop bekymringerne om
de unges digitale forbrug” indeholder tre re
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digerede lydklip af cirka halvandet minuts
varighed hver. Lyden stammer fra det time
lange researchinterview, der danner bag
grund for selve artiklen. Det samme forhold
gør sig gældende for den lydbilledfortælling
(soundslide), der ledsager artiklen ”Magien
ligger et andet sted.”
Pointen er, at journalisten på forhånd skal
afgøre, om et båndet interview også skal
kunne bruges til redigerede lydklip. I så
fald kræver det et sæt hovedtelefoner og
bedre optageudstyr end en iPhone; i dette
tilfælde en Olympus LS 5. Selve interview
situationen bliver mere formel og kræver
større forberedelse for journalisten, hvis det
skal lykkes at få stringente, velformulerede
svar, der kan bruges til et formidlings
interview.
Det er for tidligt at sige, om audio journa
lism har gennembrudspotentiale i forhold
til tablets og smartphones. Meget afhænger
givetvis af, om tablet-brugerne vænner
sig til at benytte iPad’en som et lydmedie
på samme måde som smartphones, som
langt de fleste bruger sammen med hoved
telefoner.

5.2 iPhone til fotografering
iPhonen har kun høstet beskeden ros for sit
indbyggede kamera. En iPhone 3G S-model
indeholder et 3 megapixels-kamera, men
har hverken blitz eller zoom. Den fik føl
gende ord med på vejen i en udførlig test på
www.digitalcamerainfo.com:
”…the lack of basic technology such as an
optical zoom on the lens, or full EXIF data on
an image, means that this sort of phone will
never be able to take the place of even a basic
point-and-shoot until more controls are added.”
Som en konsekvens af iPhone-kameraets
begrænsninger lancerede det amerikan
ske firma Owle i 2010 et kamerahus –
Bubo - med vidvinkelobjektiv til iPhone.
Man klemmer sin iPhone fast i det tunge
kamerahus og får dermed et væsentligt
roligere billede. Vidvinkellinsen lyder som
en god ide på papiret, men den ændrer ikke
på den utilfredsstillende billedkvalitet i en 
iPhone 3. I tilgift giver Bubos vidvinkellinse
et udpræget fiskeøjeperspektiv både til
video og stillbilleder.

Bubo fra Owle gør det muligt for journalisten at lave mindre rystede optagelser med iPhone, men vidvinkelobjektivet giver fiskeøjeperspektiv, og selve kamerahuset vejer godt til.

Billederne til ”Magien ligger et andet sted”
og ”Drop bekymringerne om unges digitale
forbrug” er taget med et Nikon D70-kamera.
Ræsonnementet er, at især tablettens
visuelle potentiale ikke bliver udnyttet
tilstrækkeligt, hvis billedkvaliteten kun
er på mobiltelefonniveau. Spørgsmålet er,
om den journalistiske formidling på tablets
bevæger sig entydigt over i det deciderede
magasinunivers som amerikanske Wired
eller Time Magazine med fotos og levende
billeder i allerhøjeste kvalitet. Hvis det
bliver tilfældet, kræver det som minimum
en skribent og en professionel fotograf til de
fleste historier.

5.3 Et journalistisk researchredskab
Magasinet Macworld bragte i marts 2011 en
sammenlignende test af henholdsvis Apples
iPad og MacBook Air. Konklusionen var
entydig: iPad’en er glimrende til e-mails,
læsning og web: ”But for anything more
than that, I still need my MacBook Air.”
(Jason Snell, 2011)
iPad’en lægger sig et sted mellem en iPhone
og en bærbar computer. Den er ikke for

alvor velegnet til decideret produktion som
eksempelvis tekstbehandling, billedbehand
ling og lydredigering. De relevante
programmer findes ganske vist til iPad,
men det er besværligt at håndtere store
filer. Der er hverken USB-indgang eller en
egentlig mappestruktur, hvor man kan
gemme sine dokumenter.
Til gengæld kan iPad’en vise sig værdifuld
i den journalistiske research. Muligheden
for at downloade nyudgivet litteratur via
internetboghandlen Amazon’s Kindle Shop
giver journalisten direkte og hurtig
adgang til relevant primærlitteratur,
uanset om man skriver om kunstig
intelligens, biernes udryddelse i Europa
eller global opvarmning. Timevis af Googlesøgninger og Wikipedia-opslag bliver på den
måde erstattet af tid til fordybelse og grun
dig forberedelse før interview med kilder.
Det er ganske vist muligt at downloade
e-bøger til sin computer, men meget tyder
på, at e-bogen først har fået sit gennembrud
med lanceringen af dedikerede
e-bogslæsere som Amazons Kindle og
Apples iPad. Dermed får journalisten et
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væsentligt større udbud af e-bøger at vælge
imellem.
Et bud kunne være, at researchende jour
nalister skal vænne sig til at betale for en
del af deres baggrundsmateriale i stedet for
at surfe rundt efter gratis information på
nettet, ligesom deres læsere i forvejen gør. I
den konkrete forberedelse til artiklen ”Drop
bekymringerne om de unges digitale for
brug” var det gavnligt at kunne gå direkte
til bøgerne fra to prominente debattører,
nemlig Gary Small og Don Tapscott. De en
gelsksprogede e-udgivelser koster typisk en
tredjedel mindre end i fysisk bogformat, der
oven i købet bliver belagt med told, moms
og fragt, hvis der er tale om bøger fra USA.

sin computer, men at man derimod uploader
eksempelvis billede og lyd til den pågæl
dende hjemmeside.
Freemium-programmer slår ofte på, at de
er billigere og mere brugervenlige end de
tilsvarende professionelle programmer som
fx Adobe Photoshop. Til refleXx-temaet ”De
digitale” blev følgende freemium-program
mer anvendt:
• Picnik - browserbaseret fotoredigering
• Photo Peach – program til lydbilled
fortælling og alternativ til Soundslides
Derudover blev talegenkendelsesprogram
met Dragon Dictate for Mac afprøvet som
en måde at effektivisere rutineprægede
arbejdsprocesser på, i dette tilfælde note
tagning og interviewtranskribering.

5.4 Alternativt software
Freemium er betegnelsen for software, der
fås i en gratis basal version og en betalings
version, der tilbyder mere avanceret funk
tionalitet og flere features. Sådanne pro
grammer er ofte browserbaserede, det vil
sige, at man ikke installerer et program på

Picnik. Professionelle fotografer giver
næppe afkald på Adobe Photoshop til fordel
for et freemium-program til et par dollar om
måneden. Picnik er til gengæld et udmær
ket alternativ til journalister, der foto
graferer lejlighedsvist og derfor foretrækker

iPhonen er glimrende til at tjekke nyheder, mails og surfe ‘on the go’. Men for journalister er
kameraet og mikrofonen ikke gode nok til stof, der skal publiceres på iPad’en.
(Foto. Rasmus Steengaard)
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et plug-and-play-program, der oven i købet
gemmer ens billeder, så de kan tilgås fra
en hvilken som helst computer med inter
netadgang.
Photo Peach. Photo Peach blev valgt som
alternativ til Soundslides, der i udgangs
punktet kun afvikler lydbilledfortællinger
i Adobe Flash og derfor ikke kan bruges
på hverken iPhone eller iPad. Program
met byder på interessante overgange eller
transitioner mellem de enkelte fotos for
eksempel i form af panorering hen over
de enkelte billeder eller zoom ind og ud.
Derved opnår man effekter med et mini
mum af redigeringsarbejde. Til gengæld
er programmet ufleksibelt, når det gælder
koordineringen mellem lyd og billeder, der
vises i et bestemt antal sekunder og ikke
kan justeres i tid som i Soundslides.

om dikteringen foregik på engelsk. Det vid
ner om, at teknologien nu for alvor er kom
met op på et niveau, hvor den er interessant
for andre end folk med fysiske handicaps
eller læse- og skrivevanskeligheder. Der
findes en dansk pendant til Dragon Dictate
– Dictus, der for øjeblikket kun fås til PC,
og som bliver brugt af blandt andre
Danmarks Radio og Folketinget.

5.5 Metode-konklusioner
Vores forundersøgelser og test- og produk
tionsarbejdet med refleXx-temaet ”De
digitale” viste, at iPhonen næppe vil være
i stand til at kunne levere tilfredsstillende
lyd- og billedkvalitet til tablet-magasiner
som refleXx.dk. Til gengæld fungerer
iPhonen glimrende som diktafon til at
optage talte noter på farten.
Apples iPad er stærkt begrænset som egent
lig arbejdscomputer, men den glimrer i sin
egenskab af e-bogslæser. Muligheden for at
downloade relevante e-bøger på få minut
ter giver journalisten adgang til kvalifi
ceret primærlitteratur frem for tidskonsu
merende internetsurfing.
Browserbaseret software til redigering
af billeder og i dette tilfælde lyd/billed
fortællinger (soundslide) har typisk færre
redigeringsmuligheder end professionelle
programmer som Adobe Photoshop, men er
til gengæld brugervenligt og kan tilgås fra
en hvilken som helst computer med inter
netadgang.

Dragon Dictate. USA er langt fremme,
når det gælder den særlige teknologi, der
hedder talesyntese eller talegenkendelse.
Udgangspunktet er, at brugeren dikterer
sin tekst til computeren, der herefter
omsætter den til tekst. Det mest udbredte
program til Mac er Dragon Dictate, der kan
downloades for 199 USD. En journalist kan
bruge Dragon Dictate til at transkribere
interview, indtale noter og sågar diktere
hele artikler. Konkret blev det anvendt til
at læse understregede tekstpassager højt og
på den måde få et elektronisk noteapparat,
der er fuldt søgbart.
Desuden blev det brugt til
at transkribere interviewet
med den amerikanske
hjerneforsker fra artiklen
”Drop bekymringerne om
unges digitale forbrug”.
Journalisten gentager sæt
ningerne fra interviewet
under aflytningen og
sparer dermed den tid, der
går med at sætte afspilnin
gen på pause, fordi indtast
ningen ikke kan følge med.
Forbløffende nok lykkedes
Fotoredigeringsprogrammet Picnik er velegnet til helt basal
det at opnå næsten 100
fotoredigering. Der er lige så mange effekter at vælge imellem som i
procent træfsikkerhed, selv Adobe Photoshop, men væsentlig færre parametre at stille på.
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aktuelle uden at være drevet af nyheds
flowets inerti. På den måde kan digitale
magasiner som refleXx.dk (muligvis) komme
til at indgå i en værdifuld arbejdsdeling
med online-aviserne og mange andre typer
af nyhedsberigede websites. Det var i hvert
tilfælde noget af det, vi undersøgte.

6.0 De journalistiske fortællinger –
metoderne og det sociale
Af Lars Kabel
iPad-mediets journalistiske historier og bru
gernes medfortællinger taler fortsat for sig selv,
både refleXx.dk og input.refleXx.dk er tilgæn
gelig på internettet og kan browses, derfor
vil mediets indhold ikke blive genfortalt i
denne kortlægning af magasinjournalistikken, temaerne og de tilknyt
tede input. I stedet er nogle helt cen
trale tværgående metodiske og fortælle
tekniske problemstillinger fra design- og
produktionsprocessen valgt ud, de vil blive
analyseret og perspektiveret i det følgende.
Hvad har vi fundet ud af? Hvilke journa
listiske metoder og visualiseringsteknikker
er taget i brug? Med hvilket resultat? Hvilke
udfordringer skal håndteres, når journa
listiske historier til tablet og smartphone
produceres på samme tid, som et community
inviterer til samtale og sætter mediets og
fortællingernes form og indhold til
forhandling?
‘iPad’ens teknologiske særegenheder
giver nye muligheder. Udnyttet på den
rigtige måde, kan iPad-udgivelser –
samtidig med at de bevarer væsentlige
internet-kvaliteter – tilføre de flygtige
informationer en ny og værdiskabende
kontekst, et redaktionelt overblik og en
læsemæssig ro. Nyhederne pulserer
stadigt på det store net, men på
iPad’en kan de afkobles fra nyhedsstrømmen i vel-designede nyheds
pakker og – interfaces, der giver in40
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formationerne en ny og ekstra værdi.
Til læsere, der søger prioritering og
overblik. Og til nyhedsproducenterne,
der får mulighed for at tage sig betalt
for perspektivet og den rolige nyheds
oplevelse iPad-apps kan give’.
(Jon Lund, december 2010)
Det kan vist ikke beskrives meget bedre.
Sådan var den i anden halvdel af 2010 ud
bredte forestilling om brugersituationen og
de redaktionelle potentialer ved iPad’en og
de nye Android-tablets. En internetmaskine
og samtidig et lean back-device optimeret
til de lidt længere, visualiserede og kom
plekse journalistiske fortællinger og digi
tale produktioner.
Ud fra nogenlunde disse karakteristika ved
iPad’en blev det redaktionelle koncept for
magasinet refleXx.dk designet og realiseret
gennem 2010.

6.1 Konceptet og målsætningerne
Den journalistiske ambition med refleXx.dk
var at lave et magasin, der på den ene side
respekterede udvalgte konventioner for
papirmagasinerne og på den anden side
aktiverede de redaktionelle potentialer,
som devicet stiller til rådighed for indholds
producenter.
En central redaktionel målsætning var
at udvikle en digital platform for de
dybere, tematiserede og visualiserede
væsentlighedshistorier, der traditionelt har
fungeret bedst på papir. Dem, der kræver
lidt tid. Baggrundshistorier, der er tids

iPad’ens billedvisningspotentiale er meget
stort. Både still-fotos, videoer og tegnede
grafikker/artikler kommer til deres ret på den
velfungerende touchskærm. Dette relaterer
fint til papirmagasinernes unikke position som
billeddrevne blade med mange, smukke og
fascinerede fotos. Med refleXx.dk forsøgte vi
at give billeder og video plads og betydning
ikke alene som udsmykning men som en
integreret del af historien. Det var i hvert
tilfælde ambitionen, men hvad vil det egent
lig sige? Det testede og søgte vi nogle svar
på.
Magasinet kom til at bestå af 13 journalis
tiske temaer, enkelte reklamer og en intro
ducerende velkomsttekst. De 13 temaer
bestod hver især af forskellige artikler,
input fra brugerne, audioer, fotos, videoer,
soundslides og billedkarruseller i et priori
teret hierarki, sådan at 3-4-5 eller flere
tekster og multimedieelementer samlet
skabte et tema. Der blev brugt omkring 50
sådanne journalistiske enheder i alt. (Se
dem på reflexx.dk/artikler).
Ved starten den 4. november udkom de fem
første temaer. Derefter kom der et nyt hver
torsdag frem til 8. december, hvorefter vi
bragte to nye temaer herunder en naviger
bar grafik/artikel frem til 15. december,
hvor publiceringen af nyt indhold stoppede
for denne gang. Vi fulgte og målte bru
gernes adfærd frem til 31. december 2010.
Undervejs i perioden blev interfacet, navi
gationen og det grafiske udtryk forbedret,
således at en version 2 af mediet udkom
8. december.
Det redaktionelle indhold i refleXx.dk
byggede på den ene side på en ambition om
at publicere væsentlige temaer i tiden ud
fra en klassisk omnibus-tankegang. På den
anden side var indholdet naturligvis tilpas
set magasinets målgruppe, der igen var giv

et af vores valg af tablets, smartphones og
web som udgivelsesplatforme. iPad-ejere i
efteråret 2010 var typisk tech first-movers,
mænd i 30’erne og 40’erne, kreative videns
arbejdere, overloadede med information og
kommunikations-tilbud, ofte med en zap
pende og offensivt søgende brugeradfærd.
De redaktionelle målsætninger blev søgt
indfriet gennem, at indholdet af refleXx.dk
blev en blanding af almene væsentligheds
historier fra Danmark og udlandet om fx
klima, arbejdsløshed og megacities og mere
målgruppefokuserede temaer om fx ny
ledelse, iværksætteri, fodbold og de unges
adfærd.
Communitiet input.refleXx.dk og selve
magasinet er tæt forbundne, de er tænkt
som nærmest symbiotiske. På
input.refleXx.dk indgik ideer og research
i princippet i de artikler, der siden blev
publiceret på refleXx.dk, ligesom alle indlæg
på input.refleXx.dk, hvis de blev vurderet
til journalistisk at kunne indholds-berige
fortællingerne på refleXx.dk, kunne indgå
direkte som medfortællende elementer i
magasinets artikler. Det måske mest be
mærkelsesværdige og ‘nye’ ved hele projek
tet var denne tætte kobling og den direkte
brug af ikke-redaktionelle stemmer i den
redaktionelle proces. Vi skabte (i princippet)
en åben redaktion og satte det redaktionelle
indhold til forhandling.
iPad-mediets interface, navigationen, faci
literingen af multimedieelementerne, desig
net af websitet bag community’et og det, at
refleXx.dk blev distribueret via en web app
og ikke som en native app til Appledevices betød, at der ikke blev lagt ret
mange tekniske begrænsninger på det jour
nalistiske indhold – teknikken kunne stort
set alt det, som redaktionen kunne finde på.
Mediet og community’et kunne (i princip
pet) browses fra alle typer af stationære og
bærbare computere, smartphones og tablets.
Man kunne bookmarke refleXx.dk og få en
henvisning i form at et ikon til at fremstå
som en native app på iPad’en og iPhonen.
Den største forhindring var på mange
måder programmeringen. Især de naviger
bare grafikker/artikler krævende så megen
Et medie til hånden
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Den følgende tabel viser indholdet med de højeste sidevisninger:

Undervejs i udviklingsarbejdet blev community’et gjort mere Facebook-agtig. Det fremmede tilsyneladende medfortællingen. 						
(Foto: Rasmus Steengaard)

ny programmering, at det tidsmæssigt og
økonomisk blev en barriere. To unge pro
grammører brugte fx 100 arbejdstimer på
at programmere ”Ludomani” og ”Mumbai
24/7”.

videoer blev samlet vist 18.654 gange,
hvilket betyder, at den besøgende i
gennemsnit havde 3,75 visninger.
De 2.789 besøgende brugte i gennemsnit
3,29 minutter på refleXx.dk.

6.2 Brugernes præferencer

52 procent af besøgene var nye, hvilket vil
sige, at de blev foretaget af personer, der
aldrig før havde læst magasinet. Selvom de
nye brugere udgjorde størstedelen, så var
de tilbagevendende besøgende den gruppe,
der stod for den største andel af forbruget.
De nye besøgende stod for 34 procent af
tiden brugt på refleXx.dk, mens 66 procent
af besøgstiden blev foretaget af de 1.348
tilbagevendende.

I perioden fra 4. november til 31. december
2010 havde iPad-magasinet 2.789 unikke
besøgende, der gennemførte i alt 4971
besøg. Det betød, at der gennemsnitligt var
86 besøg pr. dag.
Google Analytics leverer en detaljeret
karakteristik af brugsmønstret, tidsfor
bruget og brugernes præferencer i forhold
til hvilke emner og typer af multimedie
fortællinger, som de besøgte. (De følgende
tal er trukket ud af Google Analytics af
Stella Bach Lauritsen)
Der var ikke noget klart mønster i, hvornår
refleXx.dk havde flest besøg. Der var
således ikke nogen direkte sammenhæng
mellem lanceringen af et nyt tema om tors
dagen og en stigning i besøgstallet.
De 13 temaer og de mange undersider og
42
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Den såkaldte gennemsnitlige afvisnings
procent var på 42 procent, hvilket betyder,
at 42 procent af besøgene på refleXx.dk re
sulterede i, at vedkommende forlod magasi
net fra indgangssiden. Afvisningsprocenten
var lavest på forsiden, mens artiklen om
Poul og Jonas med 90 procent havde den
klart højeste afvisningsprocent. Historien

Side		
Sidevisninger		
Unikke sidevisninger		
									

Gennemsnitlig tid
på siden

Forsiden		

5.522		

3.906				

1,11 minutter

refleXx.dk –
temaforsiderne

1.617		

887				

1,03 minutter

“Om refleXx.dk”

994		

808				

1,12 minutter

“Poul og Jonas’
lange rejse

756		

569				

1,18 minutter

“Er der penge i
iPad-brugerne

626		

508				

2,37 minutter

“Koste hvad det
koste vil”		

528		

411				

2,28 minutter

“Den fattige
megacity”

377		

233				

1,23 minutter

“De flinke til
landskamp”

374		

206				

1,19 minutter

“Magien ligger et
andet sted”

316		

220				

1,45 minutter

fra fodboldlandskampen lå fx på 54 procent.
De mest populære temaer/historier var
forsiden, temasiderne og en metahistorie,
der henviste til magasinets indhold og som
omhandlede selve projektet,
”Om refleXx.dk”.
Blandt de journalistiske fortællinger var en
soundslide og en artikel om unge, der måtte
forlade deres ø-boende familier i en tidlig
alder og tage på efterskole ‘Poul og Jonas’
lange rejse’, den mest populære. Det var
samtidig magasinets første forside.
Andre typer af populære historier var ind
hold, der som artikler om iPad-forbrug og
innovation rettede sig direkte imod mål
gruppens forventede interesseområder.
Den tredje mest populære type af
fortællinger var billedrige og oplevelses
betonede reportager fx fra storbyen Dhaka i
Bangladesh og en landskamp i Århus.
De to interaktive grafikker/artikler ‘Ludo
mani’ og ‘Mumbai 24/7’, der blev offentlig
gjort de to sidste torsdage i publicerings

perioden, fik relativt lave besøgstal:
‘Ludomani’ havde kun 86 sidehenvisninger
og 28 unikke besøg. Denne multimedie
fortælling kom sent på og var vanskelig at
overskue i navigation og design. Det kan
være forklaringen på det lave besøgstal.
‘Mumbai 24/7’ endte grafisk og navigations
mæssig med at blive mere imødekommende,
og det kan sammen med et interessant ind
hold være forklaringen på, at denne grafik
fik 257 besøgende og 146 unikke sidevis
ninger. Gennemsnitlig brugte de besøgende
2,01 minutter på multimediefortællingen,
hvilket er pænt over gennemsnittet for
refleXx-historierne på 1,16 minutter.
input.refleXx.dk havde i perioden fra
4. november til 31. december 1.209 besøg
ende på forsiden. Af disse klikkede 182
enten på bannerreklamen for refleXx.dk
eller på et link og hoppede dermed videre til
selve magasinet. Det svarer til 15 procent.
Community’et havde fra åbningen 14. sep
tember frem til 31. december i alt 14.320
sidehenvisninger inklusiv undersider.
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Trafikken på input.refleXx.dk fordelte sig
på de tre funktioner således:
• Forsiden: 7.950 sidevisninger, 3.965
unikke sidevisninger
• Forum/indlæg: 5.981 sidevisninger,
4.294 unikke (Forum består af 655
undersider, hvilket primært er tråde og
indlæg)
• Værkstedet: 389 sidevisninger, 175
unikke

Operativsystemer

I perioden fra 4. november til 31. december
kom 1.090 sidehenvisninger af
input.refleXx.dk fra magasinet.
Besøgende, der kom til magasinet via input.
refleXx.dk var generelt dem, som brugte
længst tid. Den gennemsnitlige besøgstid
herfra var 7,07 minutter, hvilket ligger
markant over det samlede gennemsnit.
Samtidig har besøgende, der kom via
community’et, gennemsnitligt set 6,26 sider,
hvilket ligeledes er markant højere end
gennemsnittet.
Input.refleXx.dk blev i begyndelsen af okto
ber relanceret i en version 2, der gjorde den
mere åben for brugerindlæg og kommen
tarer. Sidevisningerne på forsiden var ved
starten 14. september 646, hvorefter de var
faldende og lå på omkring 100 om dagen
igennem den resterende periode. Værk
stedet åbnede redesignet i begyndelsen af
oktober og peakede med 95 sidevisninger
den 11. oktober. Den resterende tid var der
mellem 5 og 10 besøgende om dagen.
Den markant højere trafik på forsiden og på
sitets forum end i værkstedet tyder på, at
besøgende er gået direkte fra forsiden til en
tråd i diskussionsforummet, hvor man både
kunne kommentere selv, læse andres kom
mentarer men også tilgå de forskellige bud
på journalistiske medfortællinger.
refleXx.dk og input.refleXx.dk var optimeret
til iPad og iPhone men kunne browses fra
alle typer af computere og Android-baserede
mobile devices.
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OS				

Besøg

Windows			

1.831

Macintosh			

1.787

iPad				

729

iPhone			

502

Linux				

61

Android			

40

(Not set)			

11

iPod				

8

Sony				

1

Symbian OS			

1

Langt de fleste besøg på refleXx.dk kom fra
stationære og bærbare Windows- og Maccomputere. 37 procent af alle besøg har
været foretaget fra et Windows OS. Til sam
menligning er gennemsnitligt 87 procent
af besøgende på et dansk site fra Windowsbaserede computere, mens blot 8 procent
kommer fra et Mac OS.
15 procent af besøgende på magasinet kom
fra en iPad, hvilket vil sige i alt 729 besøg
fra denne platform. iPhone stod for 10 pro
cent af trafikken.
Samlet har 26 procent af besøgene på
refleXx.dk været foretaget fra en mobil
enhed, hvor langt de fleste besøg har været
fra iPad og iPhone. Således var 729 besøg
fra iPad og 502 fra iPhone. Android-base
rede besøg udgjorde blot 40.
Gennemsnitlig har besøgende fra iPad set
3,61 sider og brugt 3,48 minutter. Disse tal
var henholdsvis 2,62 sider og 3,18 minutter
for iPhone. iPad-brugerne brugte således
en smule længere tid på siderne end den
gennemsnitlige bruger (3,29 minutter). Dog
åbnede iPad-brugeren lidt færre sider: 3,61
i forhold til gennemsnittet på 3,75. Afvis
ningsprocenten for iPad var 38 og således
en smule under gennemsnittet på 42.
Statistikken over brugernes præferencer,
tidsforbrug og valg af fortællinger viser, at
flertallet af de besøgende sandsynligvis har
været forbi refleXx.dk blot for lige at tjekke
ud, hvad det er for en størrelse, snarere

end at læse i dybden og gå på opdagelse i
magasinet. Denne konklusion underbygges
især af den relativt korte gennemsnitlige
besøgstid på 3,29 minutter - en besøgende
kunne ikke nå at læse artiklerne og se
videoerne og soundslidene på så kort tid.
Også den relativt høje afvisningsprocent på
42 – næste halvdelen af de besøgende forlod
magasinet fra indgangssiden - understøtter
pointen om den hurtige tjekken ud.
Målingerne viser dog også, at vi havde en
gruppe på 1348 særligt interessede, der
besøgte magasinet flere gange og stod for
sammenlagt 66 procent af brugstiden.
Blandt dem brugte de 182 besøgende, der
kom via community’et input.refleXx.dk,
magasinet aller mest. Den gennemsnitlige
besøgstid herfra var 7,07 minutter, hvilket
lå markant over gennemsnittet. Samtidig
havde besøgende, der kom via community’et,
gennemsnitligt set 6,26 sider, hvilket
ligeledes var markant højere end gennem
snittet. De tilbagevendende besøgende, især
dem via community’et, er særligt relevante
for undersøgelsen, da de tilsyneladende
har accepteret det samlede koncept og i et
vist omfang har ageret aktivt i det samlede
produkt.

features, længere interview og et person
tegnende portræt. Målet var, at mængden
af tal og fakta skulle holdes nede. Temaerne
skulle nok være indholdsmæssigt relativt
dybe men også let-tilgængelige. Flotte fotos og
et billedskabende sprog blev højt prioritet.

6.3 Tekst, fotos, video og effekter

Det er vanskeligt at udtrække entydige
konklusioner i forhold til brugen af genrer,
sprog og virkemidler. Visse mønstre har vi
dog kunnet observere, og de har ført os til
følgende pointer:
• Enkelte af temaerne fx “Kulturel svag
hed for kød” var en klassisk baggrunds
artikel af betydelig længde bevidst
udarbejdet efter papir-baggrunds
artiklens metodekonvention. Kødtemaet var det emne, der fra starten i
september trak mest respons og kom
mentarvirksomhed på community’et
input.refleXx.dk. Med kød-artiklen
testede vi baggrundsartiklen som
genre, den modsvarede tilsyneladende
ikke brugernes relativt kortvarige og
lystbetonede besøg. Artiklen var svært
fordøjelig, og det samme var flere af
magasinets andre længere baggrunds
artikler. Som i megen anden journalistik
er ansigter, det talte ord og de aktive

Magasinets 13 temaer består af omkring
50 historie-enheder i tekst, fotos og video
beriget med journalistiske virkemidler og
visualiseringseffekter. Byggestenene til en
digital produktion til iPad og iPhone tilveje
bringes i bund og grund gennem en basal
journalistisk indsats med idé og genre
valg, research og stofindsamling, vinkling,
skrivning, video- og billedredigering, layout
og grafisk design samt publicering via gra
fiske templates/skabeloner.
Flertallet af de journalistiske genrer blev
taget i brug under den tre måneder lange
redaktionelle produktionsproces. Tema
erne og teksterne blev genremæssigt gjort
forskellige. Da det redaktionelle koncept jo
byggede på den lidt dybere, tematiserede
og oplevelsesberigede journalistik, kom
fortællingerne genremæssigt til at bestå af
den aktuelle afspejlende artikel, baggrunds
artiklen, kortere reportager og halvlange

Det grafiske koncept og artikel-layoutet
blev fastlagt med udgangspunkt i logoet.
Mediets dynamik blev ikke søgt skabt via
grafiske effekter, spraglede farver og ting
i bevægelse. Indholdet i tekst og billeder
skulle tale for sig selv, derfor kom de en
kelte artikler, videoer og bruger-input til
at stå fritskrabet på en sort baggrund på
skærmen. Logoet refleXx.dk skulle under
støtte det lidt dybere, tematiserede journa
listiske indhold med enkelte effekter, til
bageholdte farver. Logoet og enkelte andre
grafiske elementer fra iPad-mediet blev in
tegreret i iPhone-versionen med det formål
at skabe øjeblikkelig genkendelighed.
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handlinger åbenbart grundlæggende for
historien. Identifikation via mennesker
er afgørende - også for journalistiske
multimedieproduktioner.
Noget tyder på, at de billedrige og
oplevelsesbetonede fortællinger gjorde
sig bedre i mødet med brugerne. At
de modsvarede det lystbetonede for
brugsmønster. De tredje mest besøgte
fortællinger var én om Dhaka som en
megacity og en anderledes reportage fra
en fodboldlandskamp i Århus. Emnerne
og effekten af temaernes gode billeder
har givetvis haft stor betydning, men
fælles for de to er, at de er features med
en relativ tydelig fortæller, at fortæl
lerens observationsproces i et vist om
fang er skrevet ind i teksten, og at de er
holdt i en uhøjtidelig sprogtone.
Det var også en redaktionel målsæt
ning at teste forskellige forhold mel
lem det lange, det mellemlange og det
korte. Hvad virkede indholdsmæssigt
og brugermæssigt? Med henvisning
til konceptet om det dybere og mere
reflekterede indhold blev der fra starten
givet god plads til lange tekster, læn
gere soundslides og videoer. Men få har
tilsyneladende læst og set de længere
fortællinger til ende. Dybde skabt igen
nem en mosaik af korte tekster og
kortvarige multimedieenheder lykkedes
det kun i begrænset omfang for os at
producere, måske med undtagelsen af
de interaktive navigerbare grafikker/
artikler “Ludomani” og “Mumbai 24/7” hvor især historien fra Indien kom til at
bestå af en række korte tekster, fotos og
videoer. Konklusionen er, at magasinet
refleXx.dk endte med at blive for tekst
tungt.
Vores observationer om journalistisk
metode og effekt tyder på, at både tekst
erne og soundslides, audioer og video
erne skal være hurtigt appellerende i
anslaget - også selv om mediet ikke er
et nyhedsmedie. Der gives producenten
sekunder til at fange brugerens inter
esse. Det illustreres fx af en åbning på
en video fra “Mumbai 24/7”. Her søgtes
scenen etableret med en kort taxatur
Et medie til hånden

i den indiske metropol, inden der blev
klippet til det billedbehandlingsfirma,
som temaet omhandler. Selv de få
sekunder synes at være for omstæn
delige. Alle elementer skal (sandsynlig
vis) gå direkte på - gerne med betydelig
effekt fra første anslag.

6.4 Tematisk aktualitet
refleXx.dk havde til formål at levere trovær
dig oplysning og skabe overblik, oplevelse
og socialitet. Mediet var fra starten ikke
tænkt og designet som et opdateret ny
hedssite for hændelser, men som et magasin
for temaer. Det friholder dog ikke denne
journalistiske platform – som enhver anden
- for nødvendigheden af at være aktuel.
Læseren og brugeren skal på sekunder
kunne opfatte, hvorfor de forskellige emner,
vinkler, tekster og multimedieenheder er
taget med, netop på udgivelsestidspunktet.
Nyhedsflow via automatiserede indholds
aggregatorer er der masser af på nettet,
også optimeret til iPad (fx Flipboard), og
nogle publicister vælger som Nordjyske med
Inside at inkludere et løbende nyhedsflow
i selve mediet. Dermed bliver et tabletmedie som Inside meget let til en mellem
ting imellem en online-avis og et periodisk
magasin. Og det kan der være gode grunde
til at gøre.
Det redaktionelle fokus for refleXx.dk var
ikke nyheder, men at belyse vigtige temaer i
tiden. Bredt at favne målgruppens dagsorden
og dét, de var optaget af. Ramme emner,
tilgange og personer, som mediets brugere
umiddelbart oplevede som relevante netop
på offentliggørelsesstidspunktet. Med tids
aktualitet i stofudvælgelsen. På den måde
kommer en anden form for aktualitet i spil,
anderledes end breaking news-tænkning i
den første og anden bølge med nye fakta, nye
kilder, nye vinklinger m.m. Man kan kalde
den for tematisk aktualitet.
Hvad karakteriserer så denne form for ny
heds- og aktualitetstænkning? Det vil
variere fra sag til sag, fra emne til emne,
men det er i hvert tilfælde ikke en dunk
ende nyhedspuls med begrænset mulighed
for overblik. En form for tematisk ny
hedsværdi blev søgt skabt via en nærmest

dagsaktuel begivenhedstilknytning til
fx klimakonferencen COP 16 i Mexico og
fodboldlandskampen i Århus. En
anden blev skabt via dækningen af tids
aktuelle fænomener som fx problemerne
for udkants-danskerne. En tredje type af
tematisk nyhedsværdi var knyttet til de
dækkede nøgleperson fx en tidligere
succesfuld iværksætter, der lancerer et nyt
stort internet-initiativ, eller en ung leder hos
Mærsk, der praktiserer en ledelsesform, der
er anderledes for rederiet, men generelt oppe
i tiden, og som interesserer målgruppen.
Tematisk aktualitet karakteriseres ved
andre nyhedsbarrierer end mediernes daglige
nyhedsflow. De i journalistikken beskrevne
problemstillinger, begivenheder og personer
skal på dagen, i ugen, i sæsonen være en form
for repræsentation af noget generelt – meta
forisk. Så får de (ofte) tematisk nyhedsværdi.

6.5 Multimedie-integrationen
og det visuelle
En af iPad’ens og andre tablets helt klare
styrkeområder er billedvisningen. Fotos,
tegnet grafik og videoer vises lynhurtigt,
skarpt og opmærksomhedsfangende under
forudsætning af, at mediet er designet og
kodet til det. Det var refleXx.dk. I det dyna
miske ligger en betydelig digital merværdi
gemt, og et medie som refleXx.dk må nød
vendigvis være et multimedie-magasin.
Men, hvor meget skal det ’bimle og bamle’?
Hvor meget skal det dynamiske og visuelle
fylde? Det var og er et svært spørgsmål, når
den redaktionelle målsætning samtidig
bygger på ro og dybde. Teksten og bud
skabet skal have plads.
I almindelighed består menuen af visuelle
elementer til journalistisk multimedie
fortælling af:
• Fotos
• Billedkaruseller, billedgallerier
• Lydbilledfortællinger
• Soundslides
• Videoer
• Trykbare, klikbare, navigerbare
grafikker
• Mini-dokumentarer

Specifikt i refleXx.dk blev de seks første
former for visuelle elementer taget i brug.
Selv om vi publicerede flere fire-minutter
lange videoer, kan de dog ikke karak
teriseres som mini-dokumentarer, dertil var
den brugte berettermodel og indholdet ikke
optimeret, hvad der også er særdeles
krævende journalistisk.
Undervejs i produktionsprocessen var det
en central målsætning, at det visuelle,
billederne, videoerne og soundslidene,
skulle være journalistisk bærende på
samme niveau som teksten. Derfor blev der
lagt stor energi i at fremskaffe illustra
tive reportagefotos, smukke stillbilleder og
farverige videoer. Et ’must’ ved denne form
for e-publicering.
En anden redaktionel ambition var en reel
integration af både stillfotos og de levende
billeder i historierne – ikke som ydre
illustrationer, men som historie-delelemen
ter, der bidrog til at skabe fortællingens
indhold og budskab. En sådan integration
lykkedes det i et vist omfang at realisere
såvel i de tekstbårne temaer som i de
navigerbare grafikker/artikler, multi
medieelementerne var indlejret i histo
rierne. Den største faldgrube blev redun
dans, fx den overflødige gentagelse i tekst
og video af kilders centrale udtalelser, som
det skete i de fleste af vores audio- og video
bårne historier på trods af en ambition om
at undgå den. Det journalistisk vanskelige
er, at selv om der ikke må være for megen
redundans, for mange gentagelser, så skal
der alligevel være indre, indholdsmæssig
reference imellem de forskellige artikler
og multimedieelementer, der sammenlagt
udgør en historie. Skabt via fx ens nøgleord,
signalord, et genkendeligt visuelt udtryk.
Læseren og brugeren skal lynhurtigt kunne
opfatte, at artiklerne, billederne og video
erne udgør en helhed. En fast formel for,
hvordan man bevæger sig i dette krævende
faglige spændingsfelt, findes desværre ikke,
men det må afgøres fra historie til historie
I forhold til, hvad man kan kalde multi
medie-berigelsen af de journalistiske
fortællinger, giver det god mening at tale
om grader eller niveauer. Fra stillfotos til
mini-dokumentarer er der lang vej med
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hensyn til, hvor høje omkostningerne er i
stofmængde, arbejdstid og penge. Under
produktionen af refleXx.dk blev det tydeligt,
at det ikke er sådan, at jo mere multimedie,
jo mere visuel og dynamisk effekt, jo bedre.
Slet ikke. Men på den anden side endte
refleXx.dk med at blive for teksttung. Vores
erfaringer viser, at der skal en betydelig
mængde af digital dynamik og visualisering
til samtidig med, at kortere artikler og flere
mindre tekststykker også kan bidrage til at
nedbryde det teksttunge indtryk.

6.6 Versionering til mobil og web
Fra starten var det hensigten, at magasinet
skulle være tværmedialt, tilgængeligt på
flere mobile og stationære platforme sam
tidigt.
Tværmedialitet kan (groft sagt) udmøntes
på to forskellige måder:
• Ved at versionere og optimere det
enkelte tema/historien til de forskellige
platforme, således at indholdet omredi
geres og omskrives, når det fx overføres
fra tablet til smartphones. Versionering
udføres da på en sådan måde, at plat
formens styrkeområder aktiveres fx er
smartphones gode til korte tekster og
kortere videoer. iPad’en er suveræn til
fotos, billedgallerier og soundslides.
• Ved at sprede den samme historie ud
på forskellige kanaler og platforme,
således at de spredes viralt på initia
tiv af brugerne. På den måde bliver
den journalistiske historie til et socialt
objekt, der deles og kommenteres. Med
en sådan tilgang er det vigtigt, at det er
den selvsamme historie, der bevæger sig
rundt via internettet, og det betyder, at
alle historier i princippet skal produce
res på en sådan måde, så de kan læses,
bruges og giver mening flere steder.
Helt fra starten i foråret 2010 var det en
redaktionel ambition at versionere og til
passe indholdet specifikt til tablets, smart
phones og traditionel web. Et væsentligt
omdrejningspunkt i udviklingsdiskussio
nerne handlede netop om, hvordan vi bedst
kunne skære crossmedia-kagen: Hvordan
finder man balancegangen mellem forskel
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lighed og redundans i stoffet på de forskel
lige platforme, så den enkelte platforms
unikke muligheder udnyttes bedst muligt,
samtidig med at brugeren har adgang til
stoffet uanset platforms-præference?
I starten hældede vi mod det, crossmedia-folk
kalder funktionel versionering, udnyttelse af
platformenes forskellige muligheder: Læs en
lang artikel på tablet, send et snapshop ind
via smartphonen, skriv længere indput eller
kommentarer på computeren.
Imidlertid blev det undervejs i produktions
processen tydeligt for os, at det ikke nød
vendigvis var den bedste måde at versio
nere og sprede på. Ambitionen om både at
håndtere den journalistiske artikel som et
socialt objekt og ønsket om en menings
fuld og merværdiskabende versionering til
de forskellige kanaler er et paradoks. Vi
fandt også ud af, at dette paradoks i virke
ligheden var én af de ting, vi var i gang med
at teste og udforske.
Vi valgte at publicere de samme historier,
de samme temaer, på både iPad og iPhone,
det er det mest ressourcebesparende, dog
versionerede vi på en sådan måde, at de
mest datatunge navigerbare temaer som
fx “Mumbai 24/7” blev forbeholdt tabletpublicering.
15 procent af de besøgende til refleXx.dk
kom fra en iPad, 10 procent fra en iPhone
– de fleste kom fra Windows PC’ere og Mac
computere. Disse tal giver dog ingen sikre
data i forhold til vores delundersøgelse af
funktionel versionering, da de jo blandt
andet afspejler, hvor stor udbredelsen
af tablets og smartphones var på
undersøgelsestidspunktet.
Hvad der er bedst, rigtigt og forkert, har vi
(desværre) ikke fået forskningsresultater
nok til at mene noget dybere om. Vores
undersøgelse var ikke fra starten desig
net til at give data specifikt på dette felt,
og selv om vi undervejs fandt ud af, at det
er en central problematik, så fik vi ikke
indsamlet informationer nok til at kunne
konkludere entydigt.
Meget tyder dog på, at hvis en artikel for
alvor skal sikres et delbart liv i de sociale
medier, går det ikke at versionere den for

kraftigt. Hvis hovedmålsætningen derimod
er at sælge et medieprodukt i så mange
versioner til så mange platforme og kunder
som muligt, så er funktionel versionering
(sandsynligvis) en god idé.

6.7 Samtale og journalistisk medfortælling
Set fra et redaktionelt udgangspunkt var
hovedformålet med at knytte et community
input.refleXx.dk til magasinet at undersøge,
om brugerne kunne løfte den journalistiske
værdi af mediets temaer og historier ved
at bidrage med kortere tekster, fotos, video
og færdige artikler. Et andet formål var at
åbne redaktionen og invitere til samtale om
det redaktionelle indhold og på den måde
skabe nogle interaktionsmuligheder for
læserne og brugerne. Fra starten betragtede
vi social aktivitet knyttet til mediet som
redaktionelt værdifuldt i sig selv. Vi havde
en antagelse om, at det har værdi at gøre
den redaktionelle proces transparent. Og
denne transparens blev forsøgt understøttet
på Facebook facebook.com/reflexxdk og
Twitter @reflexxdk, hvor vi ud over at
reklamere for interessante emner og indlæg
på community’et - og siden på refleXx.dk –
formulerede statusopdateringer.
Brugerne kunne medfortælle på to måder,

dels med traditionelle korte kommentarer
under de færdige artikler, og dem kom der
nul af, dels som input til historieudviklin
gen og selve produktionen af temaerne,
artiklerne, billederne. Dem kom der mere
end 50 af, hvoraf flere dog var skrevet af
community-manageren.
Målet var ikke at skabe et lige
(magt)forhold mellem redaktionen og
brugerne. Der blev lagt en bom eller
adgangsbegrænsning ind imellem det
sociale og det redaktionelle indhold. Denne
barriere blev forvaltet ud fra professionelle
journalistiske kriterier. Historien, ideen,
var kernen. Redaktionen kuraterede den
kommunikative udveksling og selve produk
tionsprocessen. Det var kun udvalgte,
journalistisk substantielle bidrag, der efter
en redigering udført af redaktionen, blev
overført fra community’et og blev lagt ind i
selve magasinet ved siden af teksterne eller
multimedieelementerne som kortere input.
Magasinets grafiske design gav dem plads.
Brugerne kunne åbne dem eller lade være.
Samlet var målsætningen at udvikle et
nyt koncept for et redigeret produkt mere
end en uredigeret kommunikativ proces.
At fastholde, at ikke al kommunikation
har samme værdi som den journalistiske.

De 1.348 tilbagevendende læsere, der tog sig tid og ro til at bruge iPad’ens mange muligheder, blev en
særlig relevant brugergruppe for refleXx-undersøgelserne.
(Foto. Rasmus Steengaard)
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•
•

•
•

Medfortællingerne blev placeret netop der i historierne, hvor de kunne berige den journalistiske artikel
indholdsmæssigt. Læserne kunne selv åbne teksterne, hvis de havde tid og lyst. På den måde blev en af
matrix-berettermodellens fordele aktiveret.
(Foto Rasmus Steengaard)

At man ved at kombinere elementer fra de
uredigerede sociale medier med et klassisk
redigeret medieprodukt kan lave en ny
form for e-publicering, der (i princippet) vil
kunne sælges.
Hvordan gik det så?
Det lykkedes os at gennemføre en redak
tionel proces og at udvikle et koncept, en
teknisk platform, en kanal, der langt hen ad
vejen indfriede disse målsætninger. Denne
konklusion understøttes blandt andet af de
statistiske oplysninger i dette afsnit og især
af de kvalitative brugerundersøgelser i det
næste kapitel.
Via input’ene foregik der i flere tilfælde en
reel indholdsmæssig berigelse af det journa
listiske indhold gennem nye synsvinkler,
subjektive standpunkter, anderledes repor
tage og tilskudsinformation. (se fx temaet
”Flink fodbold”)
Selv om community’et var præget af den
for de fleste communities naturligt træge
opstart, flere input blev skrevet af venner
og bekendte, var der diskussioner, der frem
bragte reelle erkendelser i det redaktionelle
rum, vi stillede til rådighed (se fx tråden
under Generation Wii-temaet). Der var også
eksempler på, at community-deltagerne
kom med links eller pointer, som redak
tionen næppe selv var faldet over.
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(se fx Megacity-temaet)
Nok forblev langt de fleste af de 2.789
besøgende i den passive rolle, men det
gør besøgende også på alle andre typer af
digitale medier jævnfør 90-9-1 procentteorien. En del bidrog dog substantielt,
og et samtalerum foldede sig ud
undervejs.
Såvidt pay-off for redaktionen, men hvor
lå værdien for deltageren? Den skal være
betydelig for at sikre konceptets overlevelse
på længere sigt.
Ud over den økonomiske gulerod, der bestod
i muligheden for at blive prikket på skul
deren midt i en spændende diskussion og
blive bedt om at skrive en betalt artikel,
var udgangspunktet, at muligheden for at
påvirke indholdet i et medie samt at blive
eksponeret gennem de små medfortællinger
i artiklerne, i sig selv ville være værdifuldt.
Om det så var det for den enkelte, det har
vi ikke data til at konkludere noget dybere
på. Men mon ikke, til et vist niveau?
Samtalerummet og invitationen til at
udvikle og dele historier var alt sammen
tiltag, der havde til formål at placere 
refleXx.dk i en form for ’Participatory
culture’, der af kulturforskere defineres som:
• ”Relatively low barriers to artistic

e xpressions and civic engagement.
Strong support for creativity and
sharing creations with others.
Some type of informal mentorship
whereby what is known by the most
experience is passed along to novices.
Members who believe that their
contribution matter.
Members who feel some degree of social connection with one another (at
least they care what other people think
about what they have created)”. (Henry
Jenkins m.fl., 2009).

Brugerinvolvering og ’participatory culture’
er meget stærke tendenser i tiden, også
forretningsmæssigt. Konceptet med redak
tionel merværdi skabt via input udefra var
et bud på, hvordan et nyt digitalt medie kan
positionere sig et sted imellem de sociale
medier og participatory culture på den ene
side og den klassiske massekommunikation
med statiske medieprodukter på papir og
online på den anden side.

6.8 Berettermodeller
På digitale tablet- og smartphone-platforme
er navigationen og de journalistiske beret
termodeller som symbiotiske tvillinger.
Et nyt iPad-medie skal teknisk set kunne
servicere mange typer af indhold og brugere
i deres individuelt forskellige måder at tilgå
mediet på, og det gjorde refleXx.dk langt
hen ad vejen. Nok var der mange indgange
til historierne: Overskrifter, fotos, billed
tekster, videoer, grafikker m.m. men antal
let var stramt doseret. Navigationsbaren,
contentslideren med thumbnails i toppen
af skærmen og bunden af artiklen gjorde
det tydeligt, hvordan man kunne komme
videre. Temasiderne og undersiderne var
klart forskellige og lette at overskue. Kon
ceptet byggede ikke på sider, der skulle ikke
bladres, teksterne skulle scrolles og læses
vertikalt. Horisontalt kunne læserne swipe
fra tema til tema via navigationsbaren og
i et enkelt af temaerne også inde i selve
historien “Ludomani”.
Teknisk og præsentationsmæssigt blev der
lagt få begrænsninger ned over den journalis
tiske historiefortælling, så der var god mu

lighed for at gøre brug af flere journalistiske
berettermodeller – flere typer af narrativitet.
De fleste af de 13 multimediefortællinger i
refleXx.dk blev bygget op på de veltjente
berettermodeller: Baggrundsartiklen og bølge
modellen, (Se figur 1) men med vekslende
succes. Den på mange måder fagligt
vanskeligste at bruge er tv-beretter
modellen med den stigende spændings
kurve. Den er særdeles velegnet til lidt
længere videoer som fx dem fra Bangladesh
(ca. 4 minutter), men vores evner rakte
ikke til at tage den i brug. I stedet blev
alle videoerne i magasinet produceret efter
den noget lettere bølgemodel. (se temaerne
“Megacities” og “Indien i Danmark”).
Undervejs i vores arbejde med at udvikle og
producere et nyt e-magasin til iPad blev det
stadigt tydeligere for os, at der på tabletplatformen er en ny berettermodel på spil.
Man kan kalde den: Historien opbygget som
en matrix.
Matrix betyder: ”Et rektangulært skema
(af tal), der består af vandrette rækker og
lodrette søjler”. (Den Store Danske Ordbog)
De to navigerbare grafikker/temaer
“Mumbai 24/7” og “Ludomani” blev direkte
fremstillet som en matrix, hvor der kan
klikkes/trykkes, læses og navigeres både
horisontalt og vertikalt.
Også i andre af multimediefortællingerne,
hvor fx fem forskellige artikler/videoer til
sammen udgør temaet, giver det god
mening at operere med en matrix-tænkning,
når indholdet skal produceres og præsen
teres. Der skal tænkes og planlægges både
vandret og lodret.
På mange måder er hele iPad-magasinet
en form for matrix: Hvad skal der med af
nyt indhold, nye billeder og nye vinkler for
lineært at skabe en hel fortælling med flere
synsvinkler og dimensioner? Hvad skal
der samtidigt vertikalt fremlægges af ud
dybende oplysninger, nye kilder og dybere
perspektiveringer på den enkelte del
historie, således at læseren og brugeren kan
vælge imellem at få et overblik i bredden
eller en uddybning i dybden? Det findes der
ikke nogen formel for eller entydige svar
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Figur 1: Berettermodeller
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Figur 2: Kontinuumet mellem brugerstyret og afsenderstyret narrativitet. Det afmærkede område
indkredser digitale fortællinger.
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på, løsningerne varierer fra fortælling til
fortælling, men efter vores erfaringer er det
en meget relevant problematik at forholde
sig til, og det giver god mening at tale om
en matrix som en berettermodel.
Hvad betyder det så mere konkret? Hvor
dan produceres de forskellige indgange,
tekster og multimedier til brug for en
matrix-berettermodel? Det har vores under

søgelse blot kunnet åbne op for at under
søge. Det følgende er nogle tidlige observa
tioner:
• Historien konstrueres ikke så
hierarkisk som fx nyheds- og
baggrundsartiklen, et baggrundstema.
Her er der en prioriteret hovedhistorie
og nogle underbyggende delhistorier.
I matrix-fortællinger skal søjlerne
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(sandsynligvis) være nogenlunde lige
vigtige. Det vil sige, at delhistorierne
ligger parallelt og giver et nogenlunde
ligeværdigt bidrag til den samlede
fortælling.
De enkelte tekst- og billedelementer
i en matrix-model vinder ved korthed
og et direkte anslag. Korte, relativt
ens opbyggede og stramt redigerede
multimedieelementer såsom videoer
og billedkarruseller letter brugerens
vej gennem stoffet. Relateret infor
mation og beslægtede journalistiske
enheder placeres ofte i det samme lag,
den samme vandrette række. På den
måde kan man som læser let finde ud af
noget mere og anderledes om det samme
emne, sted m.m.
Matrix-modellen faciliterer med
fortælling vældig godt. I det rektangu
lære skema kan brugernes input eller
andre typer af tilskudsinformation pla
ceres netop ud for de steder i delhisto
rierne, hvor de vil berige indholdet med
fx andre lokaliteter, nye synsvinkler og
anderledes reportage.

På internettet er hypertekst og hyperlinkprincippet dominerende. Man browser og
linker, finder vej i kaos og skaber på mange
måder selv sin fortælling som et resul
tat af den måde, hvorpå man de facto har
bevæget sig gennem et emne. Mange web
sites er fortællemæssigt konstrueret som
hypertekst. På den måde har afsenderen

ikke monopol på at definere det narrative,
historiens forløb, den opstår i høj grad hos
brugeren selv.
refleXx.dk og andre e-magasiner er ikke
hypertekstuelle på samme måde, selv om
også de tilgås via internettet, så det giver
god mening at tale om forskellige grader af
narrativitet.
I specialet ‘Det tager kun fem minutter –
brugeroplevelser af digitale fortællinger’
(2010) undersøger Mette Stentoft blandt
andet ”fortællinger i en multimedial kon
tekst”. Her fremlægger hun en model for,
hvordan man kan italesætte spændings
feltet mellem brugerstyret narrativitet og
afsenderstyret narrativitet. (Se figur 2).
Et iPad-magasin er et gennemredigeret
medieprodukt med en start og en afslut
ning. Her er valgfriheden ikke endeløs, selv
om der er meget at vælge imellem. iPadmagasinet placerer sig et sted midt imellem
det totalt afsenderstyrede, ligesom de tradi
tionelle massemedieprodukter, og det helt
brugerdefinerede ligesom nogle former for
sociale medier.
For redaktionen er det et afgørende vigtigt
spørgsmål, i hvor høj grad det ene eller det
andet princip, den ene eller den anden form
for narrativitet, skal være dominerende.
Samtalen og den sociale ambition trækker i
den ene retning, den stringent afgrænsede
journalistiske fortælling trækker den anden
vej.
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7.0 iPad-brugernes oplevelser
og medievaner
Af Mette Stentoft
Hvad får iPad-ejerne ud af at bruge
refleXx.dk? Hvilke formater og ideer virker,
og hvilke virker slet ikke? Og hvordan
adskiller folks journalistik-forbrug sig på
iPad’en fra deres forbrug på tryk og web?
For at blive klogere på brugernes præfe
rencer både i forhold til refleXx.dk og iPadjournalistik mere generelt har vi testet en
række refleXx-artikler på 10 iPad-ejere.
Desuden har vi bedt om deres mening om
apps’ene Nordjyske Inside og Berlingske
Business, samt interviewet dem om deres
iPad-vaner og medieforbrug.

7.1 Tre brugertyper
Blandt de 10 interviewede iPad-ejere ud
krystalliserer der sig mindst tre forskellige
brugertyper med tre forskellige måder at
bruge iPad’en på:
Den første brugertype kan vi kalde medie
manden: den velbetalte, gadget-interes
serede vidensarbejder i 30’erne. At netop
dét segment ejer og bruger en iPad er ikke
overraskende, mediemanden er den
typiske ’first mover’ eller ’early adopter,’
når det kommer til nye teknologiske
landevindinger. Mediemanden har travlt,
men finder tid til at skimme udenlandske
magasiner som The Economist eller Time
Magazine – selvfølgelig på iPad’en.
En anden distinkt bruger-arketype er
+50’eren med tid og penge nok: Den
mandlige leder eller mellemleder, hvis børn
er flyttet hjemmefra, og som nu har rigeligt
tid til at udforske sin iPad. I modsætning til
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de to øvrige brugertyper har han ikke noget
imod at betale for en app her og der, selvom
også han holder godt fast i pungen, når
det kommer til at betale for journalistik.
+50’eren abonnerer på en daglig, trykt avis
og har - i modsætning til mediemanden,
der har eller ønsker sig en iPhone 4 - ikke
nødvendigvis nogen smartphone.
Endelig er der en brugertype, vi kan kalde
den medfølgende hustru: Kvinden, hvis
mand har insisteret på at købe en iPad, som
hun nu bruger ligeså flittigt som han – for
tre af de fire interviewede kvinders vedkom
mende er det mindst en time om dagen. Det
er manden, der tager sig af opdateringer
og app-køb, mens hun hovedsageligt bruger
iPad’en til at surfe, skimme netaviserne,
læse mails, shoppe, finde vej og, hvis der
er børn på et par år eller derover, at spille
børnespil og læse børnebøger. Og hvor mæn
dene bliver sure på sitet og navigationen,
hvis noget er uklart, bliver kvinden i stedet
sur og usikker på sig selv.
Den yngste af de 10 interviewede er i
starten af 30’erne, og det er næppe tilfæl
digt. I hvert fald peger flere skandinaviske
undersøgelser på, at de helt unge ikke har
en iPad; den typiske iPad-ejer er mindst 25
(Daytona, 2010).
Men hvad så med dem i starten 20’erne?
Kan de gadget-interesserede studerende
– når de en dag får råd til at købe en
tablet-computer – forventes at have samme
brugsmønster som de tre nævnte arketyper,
eller skal vi snarere forvente at se en fjerde

Kvinden mellem 30 og 50 er ikke den typiske first mover på det teknologiske område. Men hun har i
høj grad taget iPad’en til sig. Én hyppig anvendelse – også for de mandlige brugere – er som kogebogserstatning under madlavningen.
(Foto: Rasmus Steengaard)

gruppe? Noget tyder på det sidste. Vi (Stella
Bach Lauritsen) har lavet yderligere tre
tests og interviews med studerende fra
informationsvidenskab, det vil sige en
gruppe, der i høj grad må forventes at være
’first movers’ på det teknologiske område.
Kun én af dem havde en iPad, mens de
øvrige to drømte om at få råd til at købe en.
Og alle tre levede op til prædikatet ’digital
indfødte’ ved at være mindre tålmodige,
mere kritiske og mere multitaskende end
de ældre interviewpersoner. Samtidig er
de mere tilbøjelige til at dele og cirkulere

artikler og videoer end de lidt ældre, der
er bange for at komme til at spamme. Med
andre ord tegner der sig formentlig en helt
fjerde brugergruppe i horisonten. Det er dog
værd at bemærke, at der blandt de tre unge
– to mænd og en kvinde – tegner sig samme
kønsforskel som hos de øvrige 10 brugere;
mændene er tryggere ved iPad’ens funk
tionaliteter og bebrejder ikke sig selv, hvis
navigationen virker uklar.
I øvrigt er det vigtigt at holde sig for øje,
at arketyperne er skitseret ud fra et lille
antal interviews. Selvom typerne er tydelige
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blandt de interviewede, er der altså ingen
garanti for at kunne genfinde dem blandt
landets øvrige iPad-ejere.

7.2 Mere lean forward end som så
Det er ikke kun den medfølgende hustru,
der primært bruger iPad’en til hurtig
informationssøgning i det daglige. For alle
tre brugertyper gælder det, at iPad’en med
sin hurtige opstart, lange batterilevetid og
ringe størrelse succesfuldt har erstattet
tiden foran hjemmets PC med hurtige
Google-opslag og daglig avis-skimning i
sofaen, køkkenet, foran fjernsynet og i sen
gen. Som en af brugerne formulerer det:
”Til daglig derhjemme er det mest til at
spille på og se skøre videoklip og surfe og
ja... tjekke lidt mails og sådan noget i den
dur.”
(Mand, 35 år)
+50’eren og i nogen grad mediemanden
kan i øvrigt sagtens finde på at tage
tablet-computeren med sig på den daglige
transport eller på længere rejser. Her ud
konkurrerer den smartphonen som under
holdningsmedie i dagens små pauser og
tomrum. Og, særligt for +50’eren, gør den
det muligt at læse arbejdsdokumenter og –
mails, mens man er på farten.
Alt i alt tyder noget på, at iPad-brugen
langt henad vejen er lean forward: Aktiv,
søgende, forbrugende, surfende, hop
pende. Og at den kun i ringe omfang
består af det langsomme, dybe forbrug af
betalingsmagasiner, en økonomisk trængt
mediebranche håbede ved lanceringen af
iPad’en.
Dét har konsekvenser for, hvordan brugerne
forholder sig til et magasin som refleXx.dk.
Fx har de langsomme og styrede lean backformater som videoer, soundslides, automa
tiserede billedkarruseller og lydklip relativt
hårde kår.
De fleste bruger nogle sekunder på at
tjekke, om fx video- og lydklippene skulle
rumme noget interessant. Men når der leges
med fortælleformer og stemningsskabelse
på bekostning af nyhedstrekantens mere
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hard core “det er det her, det handler om
-stil”, bliver irritationen ofte vakt. Virker
indholdet direkte uinteressant, gør det
ikke det store; så er det bare om at komme
videre. Men har underrubrikken lovet en
spændende historie, eller er der alligevel et
eller andet i videoen eller soundsliden, der
fænger, vokser irritationen og lysten til selv
at finde frem til det for den enkelte person
relevante:
”Jeg har aldrig været så meget for dem, hvor
jeg ikke selv kan kontrollere det. Men jeg
elsker billedserier, jeg klikker meget på dem
(...). Hvis det havde været de 20 bedste stills
fra den der. Dem og så i større format, så jeg
selv kan klikke i dem.”
(Mand, 39 år, om refleXx-soundsliden
”Poul og Jonas’ lange rejse”)
”Det er en meget, meget sød historie. Men
den er en lille smule langsom lige til det her
medie, fordi jeg synes, det er mere klik omkring og sådan. Man skal hurtigt videre og
fanges (...) Jeg ved ikke, om den måske mere
er til fjernsynsbrug.”
(Kvinde, 41, år om refleXx-soundsliden
”Poul og Jonas’ lange rejse”)
Typisk trykker brugerne ’play’, når de har
muligheden, men scroller, skimmer og hop
per så videre i teksten, mens videoens eller
soundslidens lyd spiller videre i baggrun
den. Irritationen er følgelig stor ved de lyd
klip, der låser skærmen, eller hvor playeren
gør det umuligt at spole frem.
I forhold til refleXx.dk’s ambition om at enga
gere brugerne som medfortællere, kunne
den aktive, fremadlænede brug i princippet
tænkes at være en fordel: I stedet for at læse
magasinet fra ende til anden i passivt modus
i sofaen, kunne de tænkes at læse en artikel
her og der fx via links på Facebook og
Twitter, at smide en hurtig kommentar på
input.refleXx.dk, og i det hele taget aktivt
indgå i de enkelte artiklers videre liv som
sociale objekter. I praksis læser brugerne dog
stadig ”hele” magasiner i højere grad end en
kelte artikler hist og pist, om end de gør det
mindre grundigt end på tryk. Og de fleste

Soundsliden ’Poul og Jonas’består af en blanding af stillbilleder og videoklip – begge dele i sort-hvid.
Fakta præsenteres på tekstskærme og billederne akkompagneres af musik.
(Foto: Rasmus Steengaard)

deler kun i ringe omfang links på sociale
medier.

7.3 Det visuelle har en berettigelse
Som det fremgår, er brugerne generelt
utålmodige overfor de lean back-formater,
der præsenteres i refleXx.dk. Men sam
tidig er det den nævnte soundslide ”Poul og
Jonas’ lange rejse”, en sort-hvid fortælling
om to 14-årige Sejerøbørns tidlige flyven fra
reden, der står klarest i hukommelsen på
seks af de otte brugere, der et par uger efter
testen blev spurgt til refleXx.dk.
At netop denne soundslide har sat sig fast
i hukommelsen hos så mange af brugerne,
er der flere mulige forklaringer på. Nogle af
forklaringerne kan måske gemme sig i selve
testdesignet; i flere tilfælde er der fx blevet
spurgt ind til soundsliden i højere grad end
til de mere gængse, skriftlige formater.
Ikke desto mindre er det værd at bemærke,
at hovedparten af brugerne reagerede rela
tivt stærkt på soundsliden undervejs: Med
latter, fnis, udbrud der udtrykte medfølelse
og en enkelt med gråd. Stemninger og reak
tioner, som skrevne tekster meget vel kan

fremkalde, men næppe hvis de skimmes,
som de fleste tekster blev. Skimningen var
i øvrigt fremherskende ikke bare hos de 10
interviewede brugere, men også – hvis man
skal tro Google Analytics – hos sitets øvrige
besøgende, der generelt ikke opholdt sig
længe nok på på artiklerne til at læse dem
grundigt; i snit brugte de et minut og 16
sekunder.
Det næste gode spørgsmål er så, om det er
billederne, musikken, hovedpersonerne eller
kombinationen af de tre ting, der virker.
En fyldestgørende forklaring kan ikke
gives her. Men det er værd at bemærke, at
alle brugere undervejs nævnte billedernes
kvalitet, og flere at den sort-hvide stil ud
gjorde en forfriskende forandring.
Samtidig fremhævede flere undervejs
artiklen ”Med de flinke til landskamp”
på grund af de ”søde billeder” – det gjaldt
blandt andet de tre ’digitalt indfødte’
informationsvidenskabsstuderende, der
også blev interviewet.
De tre studerende og otte af de 10 øvrige in
terviewede beskriver sig selv som billedin
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i mændenes hovedanke mod refleXx.dk: At
det stritter i for mange retninger med for
mange forskellige emner og udtryksformer.
Selvom brugerne som nævnt er skimmende
og surfende i deres iPad-adfærd, har de
alligevel en forventning om længere, dy
bere tekster, der – hvis de er interessante
nok – kan indgå i en mere lean back-præget
læsesituation.
Det professionelle foto (venstre) virker: Det skaber associationer, og det huskes. Det hurtige snapshot
taget af journalisten under interviewet virker ikke: Enten bemærkes det ikke, eller også klager folk over
den ringe kvalitet.			
(Fotos: Thomas Søndergaard og Troels Østergaard)

teresserede med formuleringer som ”meget
visuel”, ”glad for billeder” eller lignende.
Typisk er det en egenskab, de tillægger sig
selv personligt, og ikke et krav, de stiller til
sitet – selvom glæden ved det visuelle altså
går igen stort set over hele linjen. Som en af
de tre studerende siger:
“Jeg interesserer mig selv en del for at tage
billeder, så på den måde har jeg måske også
lidt ekstra lyst til [at se på billeder].
(Mand, 21 år)
Og der er mere, der taler for, at billedsiden
er særdeles vigtig: De hurtige snapshots,
der illustrerer en anden artikel, fik en del
skæld ud med på vejen, mens syv ud af 10
eksplicit roste Nordjyske Insides helsides
fotos. Desuden bruges iPad’en generelt som
billedfremviser, både når private ferie- og
børnebilleder skal vises til bedsteforældre
og andet godtfolk, og når de selv skal se
netavisernes eller Reuters billedserier. Alt
i alt tyder det på, at Det Gode Foto har sin
klare berettigelse på iPad’en – også større
end på computeren.

7.4 Lean back potentiale – svært
at realisere
De fleste af de mandlige brugere læser
lange tekster på iPad’en. Men det er som
nævnt ikke betalingsmagasiner og -aviser,
der optager deres tid: Det er faglittera
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tur, arbejdsdokumenter og, for +50’erens
vedkommende, skønlitteratur, som gerne
erstatter den trykte roman i sengen om
aftenen.
Mediemanden har downloadet gratis apps
fra forskellige internationale magasiner
og sætter pris på muligheden for at læse
artikler, han ellers ikke så nemt har adgang
til i det daglige. Han læser dog ikke iPadudgaverne ligeså grundigt som deres trykte
modstykker. Til gengæld kan både medie
manden og +50’eren sagtens gå grundigt til
værks, når det kommer til lange tekster på
iPad’en. Det skal blot dreje sig om tekster
af tilpas ’nørdet’ karakter; lange, tekniske
anmeldelser af kameragrej til foto
entusiasten. Lange, detaljerede artikler om
iPadens fortræffeligheder til webmasteren.
Artikler der rammer helt plet i forhold til
en meget specifik interesse.
Det nørdede indhold er oftest på engelsk
og findes på websites, blogs og i mindre
omfang communities – altså udenfor
magasin- og traditionelt mediehus-regi.
I det hele taget virker muligheden for at
finde ekstremt nichepræget indhold på
det uendelige internet og så læse det på
en bedre skærm og i bedre omgivelser, end
PC’en traditionelt tilbyder, tillokkende for
især de mandlige brugere. Præferencen for
det nicheprægede skinner i øvrigt igennem

”Det er som om mange af de der netnyheder
og sådan noget, de skal være meget korte. Og
det bliver også sommetider så kort, så man
tænker, at det er næsten ligegyldigt.”
(Mand, 54 år)
Ovenstående bruger er ikke den eneste, der
lufter en vis skuffelse over artikellængden
på netaviserne. Selv uden at være blevet
direkte spurgt, nævner fire af de ti deres
irritation over længden af den typiske
netavis-artikel. De korte artikler går an
til de hurtige ind-ud besøg på politiken.dk
og de øvrige aviser på computeren i løbet
af arbejdsdagen, men på iPaden forventer
især mediemanden lidt mere: Noget længere
og noget dybere. Ikke at de lange tekster
nødvendigvis læses minutiøst, men i de få
tilfælde, hvor emnet rammer plet, vil alle
brugertyperne – og i særlig høj grad mæn
dene – gerne læse langt.
Forventningen om en vis dybde gør medie
mandens forhold til Berlingske Businessapp’en en smule ambivalent. På den ene
side minder den både i opbygning og
artikellængde om en netavis i en grad,
han finder irriterende. På den anden side
har app’en en overskuelighed og bruger
venlighed, han ikke mener, at refleXx.dk
og Nordjyske Inside kan hamle op med.
Halvdelen af de øvrige brugere, af +50’erne
og de medfølgende hustruer, fremhæver
også overskueligheden på Berlingske
Business.

7.5 Villighed til eksperiment
For computerens vedkommende er der
en lang række konventioner for, hvordan
website-indhold skal præsenteres og infor
mationsarkitekturen opbygges. Men når det

kommer til iPad’en, befinder vi os stadig i
det vilde vest, hvor reglerne er relativt få.
De interviewede brugere har alle en mere
eller mindre artikuleret fornemmelse af at
være blandt pionererne, men det kommer
til udtryk på forskellige måder. Fx reage
rede mediemanden og +50’eren ganske
forskelligt på refleXx-historien “Ludomani”,
der havde en markant anderledes naviga
tionsform end de øvrige artikler. +50’eren
accepterede navigationen og fik det bedste
ud af indholdet – til en vis grad syntes han
ligefrem, at navigationseksperimentet var
interessant. Mediemanden blev straks
irriteret.
I øvrigt er det værd at bemærke, at netop
historien om ludomani ifølge Google Analytics
havde en afvisningsprocent på nul. Med
andre ord var der ingen af de besøgende,
der kiggede forbi refleXx.dk og ”Ludomani” i
projektperioden, der opgav historien med det
skæve look og den endnu skævere navigation
ved første øjekast. Alle trykkede sig mindst et
skridt videre ind i historien.
Generelt bliver mediemanden hurtigt
irriteret og utålmodig, hvis navigations
mulighederne er uklare eller præsenta
tionen ikke lever op til hans forventning.
Det samme gælder for de ’digitalt indfødte’.
Efterhånden er de to grupper faktisk godt
og grundigt træt af manglen på konven
tioner:
”De kan jo ikke finde ud af det, de insisterer
alle sammen på at gøre det på hver deres
måde, og så ender de med at pisse mig helt
enestående meget af.”
(Mand, 39 år)
+50’eren har det anderledes. Han befinder
sig tilsyneladende godt med bevidstheden
om at være blandt de første i en ny verden,
og han fortaber sig gerne i form-eksperi
menter:
”Det er også noget af det, der er sjovt, synes
jeg. Det der - man ved aldrig helt, hvad der
sker.”
(Mand, 54 år)
Selvom +50’eren og den medfølgende hustru
har en vis tålmodighed overfor det mere
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eksperimentelle indhold, særligt når de
besøger et nyt, ukendt site allerførste gang,
er der alligevel en grænse. Den når fem
af de 10 brugere på Nordjyske Inside, der
trods kvaliteter som appellerende helsidesfotos reagerer så langsomt og, set gennem
de interviewedes øjne, uigennemskueligt,
at alle 10 brugere når at blive irriterede
undervejs.
Blandt de konventioner, der så småt er ved
at udkrystallisere sig, er udnyttelsen af
iPad’ens touch-muligheder: Muligheden for
at zoome med fingrene og rykke rundt på en
side efter forgodtbefindende. Dét forventer
alle tre brugertyper – og ingen af dem får
det på refleXx.dk, hvilket skaber undren
over hele linjen.
I øvrigt er det ikke kun producenterne, der
ikke har fundet sig helt til rette på iPad’en.
Også brugerne selv er i en proces, hvor de
skal lære platformen og dens muligheder
at kende. Fx kendte kun én af de 10 inter
viewede bogmærke-funktionen med at
gemme et website på iPad’ens hjemme
skærm, så sitet kan tilgås med et tryk på
et ikon, uden at man skal åbne browseren.
Derfor vidste de øvrige ni heller ikke, hvad
en web app – som refleXx.dk - er for en stør
relse. Af de unge ’digitalt indfødte’ kendte
én konceptet web app.
Mediemanden og den mandlige ’digitalt
indfødte’ færdes, næppe overraskende, mest
hjemmevant i iPad’ens funktioner, mens
medfølgende hustru havde et langt mere
begrænset kendskab til funktionerne. Fx
holdt tre af de fire interviewede kvinder sig
langt fra App Store.

7.6 (De andres) medskabelse
har merværdi
Den tydeligste kobling mellem
refleXx.dk og det tilknyttede community
input.refleXx.dk består i en række redak
tionelt udvalgte brugerindlæg i bokse ved
siden af artiklerne. Boksen viser blot et navn
og en overskrift, indtil brugeren trykker på
den, så den glider frem og afslører hele
teksten samt et link til input.refleXx.dk.
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Den funktionalitet – at boksen glider ud
og ind, men holder sig inden for samme
skærmbillede – vakte begejstring hos ni ud
af de 10 brugere. Som én udtrykker det:
”Ej, det spiller godt det der... at jeg ikke
bliver moslet rundt i forskellige skærmbilleder.”
(Kvinde, 35 år)
Det opfattes, jævnfør ovenstående afsnit
om eksperimentvillighed, simpelthen som
en skæg og nyttig funktion. Men samtlige
havde svært ved umiddelbart at afkode
koblingen til community’et. Teksterne fra
input.refleXx.dk blev ved første øjekast
opfattet som alt fra interviewbidder, frem
hævede artikel-citater eller, i den netop
citerede kvindelige brugers optik, ”et citat
af en eller anden helt vildt kendt
journalist.”
Når koblingen blev tydelig – enten fordi
brugeren selv fulgte linket til 
input.refleXx.dk og undersøgte, hvad det
drejede sig om, eller fordi vedkommende
fik en kort, mundtlig beskrivelse af ideen
– købte alle interviewede præmissen. De
fleste roste efterfølgende formålet, særligt
muligheden for at påvirke det redaktio
nelle arbejde i en bestemt retning. Fire af
de 10 nævnte emner, de godt kunne tænke
sig behandlet anderledes, end det normalt
er tilfældet i mediebilledet, og en jour
nalistuddannet bruger kunne godt lide
tanken om at kunne ”sætte andre til” at
skrive og researche spændende artikler, han
ikke selv havde tid til.
Brugerne får både på input.refleXx.dk og på
øvrige communities noget ud af at læse
andre brugeres indlæg; det gør dem klogere
på specifikke problemstillinger, som hvilket
kamera de skal investere i, eller det giver
dem flere sider af den virkelighed, en jour
nalist fremstiller i en artikel.
”Jeg vil prøve at se, om der er noget interessant [i en tråd på input.refleXx.dk]. Var der
nogle interessante mennesker, som jeg måske
kunne have glæde af og være opmærksom
på?”
(Mand, 54 år)

På input.refleXx.dk bruger seks af bru
gerne ganske lang tid på at læse bruger
indlæggene – to af dem endda længere tid,
end de bruger på journalistens artikel. Men
helt i tråd med 90-9-1-teorien er barrieren
for at bidrage betydelig; gået på klingen
efter at have rost konceptet med at kunne
påvirke det redaktionelle arbejde, med
giver syv af de 10 brugere, at de aldrig ville
bidrage selv...
Blot en enkelt af de 10 interviewede kendte
på forhånd input.refleXx.dk og havde været
inde og skrive indlæg. Hans egen lyst til at
bidrage hænger sammen med aktivitets
niveauet på community’et:
”Det er sådan set en OK ide. At samle de der
ting op. Men – for at det ligesom skulle virke,
skulle du have ret meget momentum på sitet,
ikke.”
(Mand, 39 år)
Brugeren formulerer en gængs konklusion
i den forskning, der er lavet på området: Et
højt aktivitetsniveau genererer yderligere
aktivitet og sikrer dermed community’ets
overlevelse. (Bishop, 2005, Ren m. Fl. 2007)
Det samme kommer til udtryk i et
spørgeskema rundsendt til de knap 90
mennesker, der i løbet af projektperioden
oprettede en profil på input.refleXx.dk. Blot
21 besvarede spørgeskemaet, men af disse
svarede ni, at ”større aktivitet og indlæg
fra flere brugere” ville øge deres motivation
for at skrive indlæg. Til gengæld fremhæver
hverken de interviewede brugere eller de,
der har besvaret spørgeskemaerne, pub
licering på refleXx.dk som motivation – på
+50’erne virker det direkte afskrækkende,
da flere af dem er ledere eller mellemledere
under relativ stor bevågenhed fra deres
organisation. Som én af dem slår fast:
”Der er rigtigt mange mennesker, der synes,
at det, jeg skriver, er rigtigt vigtigt. Så jeg er
meget forsigtig.”
(Mand, 54 år)

7.7 Og hvad kan vi så lære af dét?
Antallet af interviewede brugere er relativt

lille, og deres adfærd er testet specifikt på
tre iPad-magasiner. Alligevel kan vi – så
længe vi gør det forsigtigt – trække en
håndfuld konklusioner ud af alt det oven
stående, der kan være værd at skrive sig
bag øret, hvis man arbejder som indholds
producent eller redaktør på iPad-publi
kationer.
Først og fremmest er det værd at under
strege, at der følger nye krav til indholdet
med den nye brugssituation. En brugssitua
tion der befinder sig et sted mellem lean
back og lean forward, og som på den ene
side får brugeren til at forvente længere,
mere gennemarbejdede artikler end den
gennemsnitlige netavis-tekst, men som på
den anden side lægger op til en justering
af styrede lean back-formater som auto
matiserede billedhjul og fortællende videoer
og soundslides.
Hvor lean back-formaterne kræver en sær
lig interesse hos brugeren for at blive set
til ende, går kvalitetsfotos tilsyneladende
rent ind, både som stemningsskaber under
vejs og som middel til at huske en historie
eller problemstilling. Den egenskab ved det
visuelle er værd at tage med i planlægnin
gen af en produktion.
I forhold til brugernes medfortælling har
ideen om at åbne det redaktionelle maskin
rum for andre end journalister et tydeligt
potentiale. Men en yderligere udforskning
er nødvendig. Både for at blive klogere
på, hvilke bruger- og medietyper der ville
have størst glæde af et forum som refleXx.
dk, og for at få has på de usabilitymæssige
udfordringer i at anskueliggøre koblingen
mellem medie og community. Noget mere
lavpraktisk skal det nævnes, at den i øvrigt
ret simple funktionalitet i de populære
’input-bokse’ med fordel kan udnyttes til at
præsentere relateret information, det være
sig brugerindlæg som på refleXx.dk eller
anden relevant information.
Den for producenterne triste nyhed er i
øvrigt, at det er så som så med betalings
villigheden, når det kommer til journalistik
på iPad; af de interviewede var det som
nævnt kun +50’eren, der af og til købte
Et medie til hånden

61

 ndet end spil. Den mere opmuntrende
a
nyhed er, at vi stadig er i det vilde vest,
hvor mangt og meget er tilladt, og hvor man
har chancen for at spille en rolle for frem
tidens konventioner og brugernes præfe
rencer.

8.0 Et nyt medie til hånden

Af Lars Kabel, Martin Brynskov og Mette Stentoft
Denne rapport fra ’maskinrummet’ har
afrapporteret et mere end seks måneder
langt arbejde med at udvikle og producere
et nyt medie til hånden. Arbejdet har fore
gået i regi af det nationale forskningscenter
Digital Urban Living ved Aarhus Univer
sitet og UPDATE ved Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole.
Magasinet refleXx.dk og det tilknyttede
community input.refleXx.dk var et eks
periment. Vi undersøgte interfaces, web
app-potentialer og journalistiske produk
tionsmetoder til e-publicering for tablets og
smartphones, vi udforskede spændingsfeltet
mellem den statiske massekommunikation
og de dynamisk multimediefortællinger, vi
afsøgte mulighederne i brugerinvolvering og
den journalistiske medfortælling.
Smartphones og de håndholdte tablets har
i de senere år skabt nogle helt nye forret
ningsmæssige og redaktionelle muligheder,
og mediebranchen modtog iPad’en med åbne
arme og enorme forventninger, da den kom
på markedet i 2010. Det første år solgte
Apple omkring 15. mio. og med lancerin
gen af iPad 2 ser Apples dominans ud til at
være cementeret i hvert fald for en stund.
Mediehusene og andre kommunikerende
virksomheder så omgående potentialerne i
de nye tablets og hurtigt skulle den digitale
merværdi identificeres og høstes.
Vi befinder os midt i en remediering fra
stationær til mobil og fra det statiske til
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det dynamiske og sociale. RefleXx-projektet
og denne rapport har haft til formål at
afdække nogle af de i tiden så betydnings
fulde remedieringsprocesser og identificere
den digitale merværdi knyttet til de hånd
holdte devices.
Centralt står internettet. Vi browser, surfer
og net-netværker, og udbuddet af onlinemedier, sociale sites og web-produkter er
enormt. Vores tablet-medie vil imidlertid
noget andet end det hurtige og hyper
tekstuelle. Konceptet bag refleXx.dk tog
udgangspunkt i forestillingen om Apples
iPad som et lean back-device. Tablet’ens
rolighedsparadigme førte til udviklingen
og publiceringen af et nyt magasin for det
lidt dybere, tematiserede og oplevelsesberigede indhold alt sammen produceret
som multimediefortællinger i forskellige
journalistiske genrer og med varierende
grader af visualisering og interaktions
muligheder. I stedet for at producere mediet
som en native Apple app og dermed lægge
vores ”æg i Apples kurv”, valgte vi web appløsningen, der kan browses fra alle typer af
computere og devices.
Hvad har vi fundet ud af? Det følgende
er konklusioner og perspektiveringer
udarbejdet på en sådan måde, at vi ikke
genfortæller alle delkonklusionerne fra
de forskellige kapitler. De kan læses
i det foranstående. I stedet har vi til
stræbt enkelt, kortfattet og tværgående at
udtrække de vigtigste resultater af vores
komplekse udviklings-, test- og produktions
arbejde.
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Tid

Anslag
stærk platform, der tilbyder mange af de
samme kvaliteter som native apps, uden
en del af de ulemper, native apps inde
bærer for udgiverne og læserne.
Berettermodeller er helt afgørende for
læsernes og brugernes mulighed for at
bevæge sig igennem en multimediefortælling
og i et vist omfang selv at definere vejen. I
vores 13 temaer med mere end 50
historie-elementer testede vi de fleste af de
journalistiske genrer og berettermodeller.
Udgangspunktet var, at magasinet og
brugssituationen lagde op til dybere tekster,
Hypertekst
længere videoer og soundslides. Det
resul
terede i, at vores magasin blev for (tekst)
tungt. En enkelt blandt flere indikationer på

mediefortællingerne.
Dybde skabt igennem
Bølge
en planlagt mosaik af korte og appellerende
historie-elementer synes at være bedre
end de længere baggrundsartikel-lignende
Tid
historier.
De klassiske journalistiske beretter
modeller såsom nyhedstrekanten, den
Baggrundsartikler
stigende
spændingskurve og bølgemodellen
kan alle remedieres og bruges i iPad-rettet
journalistik. Det nye
er, at tablets tilbyder
Anslag
muligheden for at scrolle og swipe både
horisontalt og vertikalt. Det vil sige, at et
magasin til tablets på mange måder kan
designes på baggrund at en matrix, lige
som multimediefortællinger kan tænkes og
opbygges som en matrix. Det gjorde vi, og

Perspektiv

Fortællingen
som matrix

iPad’en er måske ligeså velegnet til internet undervejs i de offentlige rum som til det tilbagelænede
brug i sofaen derhjemme.
(Foto: Rasmus Steengaard)

Produktionsmetoder har været i centrum
for forskningsprojektet: Tekniske og
journalistiske metoder til CMS-tilpasning,
HTML5-programmering, interfaces,
community-skabelse, brugerinddragelse,
multimediefortælling, visualisering og
oplevelsesberigelse er afprøvet i praksis.
iPad’en i den originale version er helt klart
mere et research- og visningsapparat end
et redskab til den journalistiske arbejds
proces: Uden et kamera og uden optimal
software for behandling af multimediema
teriale. Og på samme måde har vores brug
af en iPhone som arbejdsredskab synlig
gjort, at den har sine klare begrænsninger
som apparat til indsamling af multimedie
indhold. Kamera og mikrofon i iPhonen er
ikke gode nok, kvaliteten bliver for ringe i
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forhold til visning på iPad’en, der jo netop
har en styrke i det æstetiske, visuelle og
oplevelsesbetonede. I stedet anbefales det at
bruge dedikerede fotoapparater, videokame
raer og digitale båndoptagere til stillfotos,
audio- og video-optagelse.
Web app er et godt alternativ til native
apps. Manglende kendskab til iPad’ens
funktionaliteter og nogle stærke kon
ventioner specielt i forhold til at læse og
bruge browsere stod i vejen for, at læserne
og brugerne af refleXx.dk håndterede
mulighederne optimalt og gemte en gen
vej i form af et ikon på skærmen. Hvis det
fremo ver lykkes at etablere en solid
praksis omkring fx det at finde og
anvende web apps, så er det en virkelig

		

iPad-fortællingen som en matrix

iPad-mediet som matrix

dette er, at brugerne brugte kortere tid på
mediet og de forskellige fortællinger og
multimedieelementer, end der reelt skal til
for at se og tilegne sig dem.
Observerer og spørger man brugerne,
forventer en del af dem generelt noget
længere og noget dybere på iPad’en, hvilket
muligvis skyldes de stærke konventioner
for papir-magasiner. De traditionelt korte
net-artikler irriterer dem en del. Samtidig
tyder vores eksperimenter på, at magasinfortællingerne ikke må for lange, i hvert
fald er korthed og det appellerende anslag i
teksterne og videoerne vigtigere i magasin
journalistik for tablet-medier, end vi fore
stillede os, da vi i sommeren 2010 designede
det redaktionelle koncept og senere lavede
dispositioner og story boards for multi

vores erfaringer er, at det virker:
Hvad betyder det så mere konkret? Det har
vi gjort nogle tidlige observationer på:
• Historien konstrueres ikke så hierar
kisk som fx nyheds- og baggrunds
artiklen. I matrix-fortællinger skal
søjlerne (sandsynligvis) være nogen
lunde lige vigtige. Det vil sige, at
delhistorier ligger parallelt og giver et
nogenlunde ligeværdigt bidrag til den
samlede fortælling.
• Relaterede informationer og beslægtede
journalistiske enheder placeres ofte i det
samme lag, den samme vandrette række.
På den måde kan man som læser let finde
ud af noget mere og anderledes om det
samme emne, sted m.m.

Et medie til hånden

65

Tematisk aktualitet er forskellig fra break
ing news-aktualitet, styret af
anderledes typer af nyhedsværdier. Ny
hedsflow via automatiserede indholdsaggre
gatorer er der masser af på nettet. Et
magasin som refleXx.dk, der nok er åbent al
tid, men som alligevel publicerer nye temaer
i en fast rytme, kan og skal ikke nyhedsmæs
sigt positioneres i det løbende flow af store
og små begivenhedsnyheder. Alligevel skal et
sådant iPad-magasin være aktuelt, ellers er
det ikke et journalistisk magasin.
Vores eksperimenter viste, at det giver
god mening at tale om tematisk aktualitet
som en faglig terminologi for den form for
nyhedsværdi, der sikrer, at iPad-magasiner
bliver forankrede netop i den tid, den dag,
den uge, hvori der publiceres nyt indhold.
Tematisk aktualitet kan karakteriseres
ved andre nyhedsbarrierer end mediernes
daglige nyhedsflow. Aktualitet kan opstå
knyttet til en beskrivelse af begivenheder
af en vis betydning, men ikke nødvendig
vis, det kan også opstå i relation til mere
proces-orienterede temaer i tiden. De i
journalistikken beskrevne problemstillinger,
begivenheder og personer skal på dagen, i
ugen, i sæsonen være en repræsentation af
noget generelt – metaforisk. Så har de (ofte)
tematisk nyhedsværdi.
Journalistisk medfortælling. refleXx.dk
havde 2.789 unikke besøgende, og af dem
vendte 1.348 (48 procent) tilbage på to eller
flere besøg. De suverænt mest aktive
besøgende var de 182, der kom via links
m.m. fra input.refleXx.dk. De udgør 15 pro
cent af besøgende på community’et og
mindre end to procent af det samlede
besøgstal, men det korresponderer fint med
90-9-1 procent-teorien om at kun de
færreste bidrager superaktivt på web og
online.
Mange vendte tilbage, få interagerede
superaktivt, men alligevel er det vores
konklusion, at koblingen mellem
community og magasin, mellem et site
med bruger-input og et redaktionelt styret
tablet-medie virkede. I hvert fald hvis vi
kigger på de brugere, der stiftede bekendt
skab med konceptet via community’et.
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Først og fremmest fordi input.refleXx.dk
trods kun tre måneders aktiv levetid endte
med at indeholde en del gode eksempler
på aktiv brugerdeltagelse i form af diskus
sioner om artikeltemaer, små beretninger
på redaktionens opfordring samt indspark
til redaktionens researchproces i form af
relevante links eller holdninger. Samti
dig var community-deltagerne klart mere
dedikerede i deres læsning af refleXx.dk
end resten af læserskaren: De brugte i snit
dobbelt så lang tid på magasinlæsningen
som de øvrige; syv minutter mod de øvriges
tre et halvt minut.
For de, der stiftede bekendtskab med det
samlede koncept via magasinet, er det lidt
mere tvetydigt, hvorvidt koblingen virkede.
På den ene side viste interviews og tests, at
brugerne generelt ’købte’ ideen og var begej
strede for konceptet, og at de oplevede de
fremhævede brugerindlæg på magasinet og
linket til den længere diskussion på
input.refleXx.dk som værdifulde. På den
anden side fik ikke alle testbrugerne af sig
selv øje på brugerindlæg, ligesom de fleste i
første omgang havde svært ved at afkode
koblingen til et community.
Noget tyder altså på, at ambitionen om at
skabe redaktionel merværdi via journa
listisk medfortælling til en vis grad blev
indfriet. Der var bevidst lavet adgangs
begrænsning til det redaktionelle kerne
produkt, som i princippet skulle kunne
sælges, barrieren mellem det brugerskabte
og det journalistiske var et eksperiment.
Vores undersøgelser viste, at konceptet med
et åbent community, med journalistisk med
fortælling og et stramt redigeret indhold
har gode potentialer. Dog er det nødvendigt
at arbejde videre med interaktionsdesignet
og anskueliggørelsen af koblingen mellem
community’et og mediet.
Mellem lean back og lean forward. I
snit brugte besøgende på refleXx.dk et lille
minut pr. side. Det er længere tid, end man
normalt bruger, hvis man besøger en online
avis fra computeren. Men det er kortere tid,
end der skal til for at læse lange artikler, se
videoer og soundslides og høre lydklip.

refleXx.dk var designet og produceret ud fra
en lean back-tankegang. Vores brugertest
viste, at den generelle brug af magasinet
var lidt mindre overfladisk end PC-brugen,
men at den samtidig var et godt stykke
fra den lean back-praksis, vi og mange
andre forestillede os ved projektets start.
Så måske er iPad’en ligeså meget til lean
forward-interaktion som til den mere til
bagelænede sofabrug.
Brugernes i virkeligheden ret fremadlænede
praksis på iPad’en har konsekvenser for,
hvilke typer af multimediefortællinger
man som producent skal skabe, hvis man
gerne vil læses, ses eller høres på tablets.
Fx. har styrede formater som videoer,
automatiserede billedkaruseller og sound
slides hårde kår i journalistiske magasiner.
Brugerne vil, hvis emnet interesserer dem,
gerne benytte sig af alle tre formater, men
det er helt afgørende, at pay-off er tydeligt
fra starten: Hvad præcis handler videoen
om? Præcis på hvilken måde kan brugeren
forvente at blive oplyst, inddraget og under
holdt?

maskine end som en digital platform, der er
særligt velegnet til bestemte typer af
dybere journalistisk og redaktionelt ind
hold.
Alligevel viser vores undersøgelser, at der
er digital merværdi at høste ved at designe
og producere medieprodukter dedikeret til
tablets: De kan gøres dynamiske og visuelle.
De kan invitere brugerne indenfor i det
redaktionelle maskinrum og derigennem
berige det journalistiske indhold med nye
vinkler, nye lokaliteter og nye reportager.
Og de nye digitale medier til hånden er jo et
produkt, der i princippet kan sælges.

Sociale objekter. De sociale mediers
stigende rolle som offentlige og halvoffentlige rum for udveksling og debat
betyder, at journalistiske produkter også
bør anskues som sociale objekter. Tematisk
aktualitet er på baggrund af vores
erfaringer et oplagt udgangspunkt for et
medie til at positionere sig og byde sig til
som leverandør af og facilitator for disse
vigtige produkter og processer. Og tablets
som iPad ser ud til at kunne indtage en
central position mellem de hurtige og
langsomme platforme. Den understøtter det
digitale brugsmønster, vi nu kan se kon
turerne af, hvor vi i perioder, ikke mindst
om aftenen, bevæger os på kanten af det
forbundne og opdaterede på den ene side
og det fordybende og eftertænksomme på
den anden. Hvis ikke mediehusene udvikler
platforme og produkter til at dække det
behov, så er der helt sikkert andre, der gør.
Digital iPad-merværdi. Brugerne opfat
ter (sandsynligvis) iPad’en mere som en all
round, velfungerende og bærbar internet
Et medie til hånden
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Et nyt medie til hånden
De håndholdte tablets og smartphones åbner helt nye muligheder, og
iPad’en blev nærmest modtaget som en frelser, da den kom på markedet
i 2010. Nu står vi midt i en remediering fra stationær til mobil og fra det
statiske til det dynamiske og sociale.
Dette er en rapport fra ’maskinrummet’. Et team fra UPDATE ved
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og forskningscentret Digital
Urban Living ved Aarhus Universitet producerede i 2010 et nyt magasin
optimeret til iPad samt et tilknyttet community, en åben redaktion, der
skabte mulighed for historiedeling og journalistisk medfortælling.
Denne forskningsrapport fremlægger observationer og resultater fra
den fire måneder lange produktionsproces. Hvilke var udfordringerne:
Teknisk, interaktionsmæssigt og journalistisk? Hvordan blev tablet-mediet
produceret? Hvilke interfaces, berettermodeller og multimedie-teknikker
blev taget i brug? Hvad fejlede? Hvad virkede? Hvordan tog læserne og
brugerne imod det nye magasin? Hvordan håndterer vi remedieringen til
det mobile?
Rapporten tilbyder metoder, pointer og reflektioner.
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