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Executive summary
This%master%thesis%is%produced%in%the%period%from%March%1st%to%July%24th%2014.%
%
The%master%thesis%originates%from%my%interest%in%transformations%in%the%media%business%that%especially%
has%occurred%the%last%20%years%since%the%appearance%of%the%Internet.%New%challenges%and%opportunities%
are% now% presented.% The% development% in% use% of% medias% among% young% people% is% significant% for% news%
coverage%in%the%future,%and%therefore%it%is%interesting%to%study%this%group.%
%
The%master%thesis%identifies%a%number%of%challenges,%which%leads%to%the%overall%thesis%statement:%
%
How$can$Danish$news$media$companies$influence$the$newsreaders$of$the$future$to$read$more$news$and$
thereby$meet$the$challenges$and$possibilities$that$development$in$the$society$creates$for$the$news$media$
industry?$
%
To%answer%this%overall%thesis%statement,%three%research%questions%are%answered:%
%
1. Who$ are$ the$ newsreaders$ of$ the$ future,$ seen$ in$ a$ societal$ perspective,$ and$ what$ needs$ do$ they$
have$when$it$comes$to$reading$news?$$
2. How$can$I$develop$a$news$concept$that$news$media$companies$can$influence$the$newsreaders$of$
the$future$through?$
3. How$ should$ a$ futureAproof$ strategic$ proposal,$ based$ on$ the$ previous$ study$ and$ concept$
development,$sound$like?$
%
To%answer%the%overall%thesis%statement%and%the%three%research%questions,%a%study%based%on%quantitative%
and%qualitative%research%has%been%conducted%on%the%target%group,%who%are%Danish%young%people%in%the%
age%13F16%years%old.%Further%qualitative%interviews%with%to%scientist%within%the%field%of%youth%culture%
are% conducted.% In% the% process% of% analysing% the% research% material,% an% account% on% the% modern% and%
postmodern% society% has% been% used% as% theoretical% framework,% to% process% the% data% from% a% societal%
perspective.%
%
To%create%structure%in%the%master%thesis,%the%method%Konceptuel$Opdagelse%has%been%chosen,%which%is%a%
method% combining% the% theoretical% and% practical% with% preliminary% analysis,% study,% design,% and%
realization.%This%method%focuses%on%testing%sketches%of%the%news%concept%that%is%developed.%To%test%the%
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sketches,%a%focus%group%interview%has%been%conducted%and%hereby%a%news%concept%that%suits%the%target%
group%is%developed%and%adjusted.%
%
As% a% conclusion% to% this,% I% have% found% out,% that% there% are% specific% needs% and% wishes,% which% the% target%
group% sees% as% important% when% reading% and% watching% news.% They% especially% value% the% aspects% of%
community,% interaction,% credibility% and% news% kept% at% eye% level.% With% these% values% known,% a% strategic%
proposal% is% developed.% This% strategic% proposal% focuses% on% goals,% resources% and% activities% that% a% news%
media% company% needs% to% carry% out% if% it% wants% to% implement% the% news% concept.% The% strategy% is%
expressed%in%a%vision%and%a%mission:%
%
Vision:%This$news$concept$is$aimed$at$news$media$companies$whose$vision$is$towards$stimulating$Danish$
youths$ aged$ 13A16$ to$ read$ news,$ by$ communicating$ statements$ and$ critical$ probing$ journalism$ that$
challenges$the$reader's$horizon.%
%
Mission:% This$news$concept$is$aimed$at$news$media$companies,$whose$mission$is$towards$staying$ahead$
of$ future$ challenges$ and$ opportunities$ in$ the$ news$ media$ industry$ by$ encouraging$ interaction$ and$ by$
providing$credible$journalism$at$eye$level$with$their$target$audience.$

!
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1 Kapitel 1: Indledning
I%dette%indledende%kapitel%præsenteres%specialets%emne%og%min%motivation%for%at%skrive%om%dette%emne.%
Yderligere%indkredses%emnets%væsentlighed%i%forhold%til%den%branche,%som%emnet%befinder%sig%indenfor%
og% i% forhold% til% det% samfund,% som% vi% befinder% os% i.% Formålet% med% disse% indledende% aktiviteter% er% at%
indkredse% et% problemfelt% og% en% problemformulering,% som% skal% danne% grundlag% for% udarbejdelsen% af%
specialet.% Sluttelig% i% dette% kapitel% foretages% en% afgrænsning% af% specialets% faglige% ståsted% og% der%
redegøres%for%vinklen%på%besvarelsen%af%specialets%problemformulering.%
%
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1.1

Samfund og medier

Mennesket%har%været%i%stand%til%at%kommunikere%med%hinanden%gennem%de%sidste%600.000%år,%men%de%
første%aviser%og%blade%begyndte%først%at%udkomme%for%300%år%siden.%Disse%300%år%udgør%blot%en%lille%del%
af% menneskets% historie,% men% en% meget% betydningsfuld% del,% fordi% det% er% dynamisk% periode% i%
verdenshistorien,% og% fordi% medierne% i% denne% periode%medvirkede% afgørende% til% at% ændre% menneskets%
opfattelse%af%tid%og%rum.%De%moderne%massemedier,%som%vi%er%omgivet%af%i%dag,%er%udviklet%i%takt%med%
udviklingen% af% det% moderne% samfund,% som% vi% lever% i% i% den% vestlige% verden.% Det% er% dette% moderne%
samfund,%som%har%skabt%baggrunden%for%mediebranchen%både%kulturelt,%økonomisk,%socialt%og%politisk%
(Schröder,%2007;%39).%
%
Den% traditionelle% avisbranche% står% overfor% konsekvenser% af% truende% substituerende% produkter,% og%
samtidig% har% store% samfundsmæssige% forandringer% såsom% digitalisering,% nye% medievaner,% økonomisk%
krise%og%teknologiske%udviklinger%betydning%for%avisernes%faldende%oplag%(Wilkinson%m.f.,%2013;%8F10).%
Særligt%er%der,%i%takt%med%internettets%fremkomst%de%seneste%20%år,%sket%en%voldsom%reformation%af%den%
traditionelle%nyhedsformidling,%hvilket%har%betydet%fald%af%andele%i%befolkningen,%som%læser%dagblade%i%
form% af% trykte% aviser% (Bak,% m.fl.,% 2012;% 168F169).% Fald% i% læsning% af% dagblade% er% et% stort% problem% for%
traditionelle% medier% i% den% vestlige% verden,% og% derfor% har% mange% mediehuse% forsøgt% at% løse% dette%
problem% gennem% de% sidste% 15F20% år% i% takt% med% at% internettet% har% bredt% sig% og% at% internet% på% digitale%
enheder%som%tablets%og%smartphones%også%har%bredt%sig%(Føhns%&%Nissen,%2014;%00:37F01:31).%Der%ses%
en% opblomstring% af% nyhedslæsning% på% nye% medietendenser% som% tablets% og% smartphones% (Larsen% &%
Huggenberger,% 2013;% 1),% (Stald,% Gitte,% 2013;% 1),% (Bak,% Lene,% 2012;% 188F189),% og% for% at% imødekomme%
disse% tendenser,% investerer% mediehuse% verden% over% store% summer% i% at% udvikle% nye% applikationer% til%
digitale%enheder,%hvorpå%deres%læsere%kan%læse%nyheder.%
I%Danmark%lancerede%det%danske%mediehus%Berlingske%Media%i%april%2014%en%ny%avis%med%navnet%Kids%
News.%Avisen,%som%er%en%printFavis,%som%også%udgives%digitalt,%skal%henvende%sig%til%børn%i%alderen%6%–%
12% år.% Ifølge% chefredaktør% for% Kids% News,% Jonas% Stenbæk% Christoffersen,% er% der% et% stort% behov% for%
nyhedsformidling%til%børn,%da%børn%lige%såvel%som%voksne%har%behov%for%at%være%informeret%om,%hvad%
der% sker% omkring% dem,% men% at% nyhedsformidlingen% generelt% er% rettet% mod% voksne% (Bang,% 2014;% 1).%
Ifølge%chefredaktør%ved%Berlingske%Media%Lisbeth%Knudsen,%formår%denne%børneavis%at%skabe%kontakt%
til% fremtidens% mediebrugere.% Ved% netop% at% skabe% kontakt% til% disse% unge% mediebrugere,% opnår%
Berlingske% Media% indsigt% i% de% unge% som% målgruppe,% hvilket% vil% være% brugbart% i% forhold% til% at% tilpasse%
nyheder%til%fremtidens%nyhedslæsere%(Bang,%2014;%1).%Jeg%forestiller%mig%ligeledes,%at%de%udfordringer%
og% muligheder,% som% udvikling% i% samfundet% skaber% for% mediebranchen,% kan% imødekommes% ved% at%
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forholde% sig% til% fremtidens% nyhedslæsere,% som% er% børn% og% unge.% Yderligere% kan% denne% gruppe% give%
indsigt% i,% hvordan% nyhedsformidling% i% fremtiden% bør% tilrettelægges% for% at% få% danskere% til% at% læse%
nyheder.% Fremtidens% nyhedslæsere% har% anderledes% medievaner% og% andre% behov% end% de% traditionelle%
nyhedsmedier%tilbyder,%og%derfor%mener%jeg,%at%det%er%nødvendigt%for%nyhedsmediehuse%at%bestræbe%sig%
på%at%imødekomme%ønsker%og%behov%for%nyhedslæsning%for%denne%gruppe%og%dermed%forsøge%at%præge%
gruppen%til%at%læse%nyheder%både%nu%og%i%et%fremtidigt%perspektiv.%

1.1.1

Specialets problemformulering

Overordnet% står% nyhedsmediebranchen% overfor% et% vigende% salg% og% faldende% annonceindtægter% for%
printaviser,% hvilket% skyldes% samfundsmæssige% ændringer.% Samtidig% står% den% samlede%
nyhedsmediebranche%overfor%nye%muligheder%i%kraft%af%blandt%andet%internettets%udbredelse,%som%skal%
forstås% som% en% samfundsmæssig% udvikling.% For% ikke% at% miste% fodfæstet,% er% det% vigtigt% for% mediehuse%
ikke% blot% at% følge% med% udviklingen,% men% også% at% være% på% forkant% og% innovativt% præge% fremtidens%
nyhedslæsere%i%retning%af%at%læse%flere%nyheder.%For%at%være%i%stand%til%dette,%er%det%nødvendigt%at%have%
kendskab%til%fremtidens%nyhedsmediebrugere,%som%blandt%andre%er%de$unge.%Med%udgangspunkt%i%dette%
indledende%afsnit%ønskes%følgende%problemformulering%besvaret:%
%
Hvordan$kan$danske$nyhedsmediehuse$præge$fremtidens$nyhedslæsere$til$at$læse$flere$nyheder$og$på$den$
måde$ imødekomme$ udfordringer$ og$ muligheder,$ som$ udvikling$ i$ samfundet$ skaber$ for$
nyhedsmediebranchen?$
%
Det%skal%undersøges%hvem%fremtidens%nyhedslæsere%er,%set%i%et%samfundsmæssigt%perspektiv,%og%viden%
herom% skal% benyttes% til% at% foreslå,% hvordan% et% nyhedskoncept% skal% udformes,% så% det% er% tilpasset%
målgruppen,% og% til% at% foreslå% en% fremtidssikret% strategi,% som% kan% benyttes% af% nyhedsmediehuse% i%
Danmark.%Til%dette%formål%ønskes%følgende%tre%underspørgsmål%besvaret:%
%
1. Hvem$er$fremtidens$nyhedslæsere,$set$i$et$samfundsmæssigt$perspektiv,$og$hvilke$behov$har$de$for$
nyhedslæsning?$
2. Hvordan$skal$et$nyhedskoncept$udvikles,$så$nyhedsmediehuse$herigennem$kan$præge$fremtidens$
nyhedslæsere$til$at$læse$flere$nyheder?$
3. Hvordan$skal$et$fremtidssikret$strategiforslag,$som$tager$udgangspunkt$i$den$foregående$
undersøgelse$samt$konceptudvikling,$lyde?$
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1.2

Vinkel på konceptudvikling

I% efteråret% 2013% var% jeg% i% praktik% i% virksomheden% CCI% Europe% A/S,% som% er% specialiserede% i% at% udvikle%
softwareløsninger% til% brug% af% produktion% og% publicering% af% nyheder% for% mediehuse.% Publiceringerne%
sker% tværmedialt% og% omfatter% derfor% både% publicering% af% print% aviser,% online% publicering% og% digital%
publicering% af% nyheder% på% smartphones% og% tablets.% Jeg% har% været% tilkoblet% CCI% Europes%
konsulentafdelinger% –% Business% Consulting,% som% tilbyder% rådgivning% til% mediehuse% om%
forretningsudvikling% og% effektivisering% i% forbindelse% med% implementeringen% af% CCI% Europes%
softwareløsninger.%I%løbet%af%denne%praktikperiode%har%jeg%fundet%inspiration%til%specialets%problemfelt.%
Specialet%udformes%med%den%hensigt,%at%resultaterne%vil%være%gavnlige%for%CCI%Europe%i%den%forstand,%at%
resultaterne%skal%kunne%fungere%som%rådgivning%om%forretningsudvikling%til%mediehuse,%som%jo%er%CCI%
Europes% kunder.% Denne% rådgivning% vil% være% tilrettelagt% af% mig% i% dette% speciale% i% form% af% forslag% til% en%
praktisk% udformning% af% et% nyhedsprodukt,% samt% i% form% af% en% fremtidssikret% strategi% for,% hvordan%
mediehuse% bør% henvende% sig% til% unge% i% alderen% 13F16% år% for% at% få% dem% til% at% læse% flere% nyheder.% Der%
foreligger%ikke%en%aftale%mellem%CCI%Europe%og%mig%om,%at%CCI%Europe%skal%bruge%mine%resultater%eller%
at% jeg% skal% udforme% mit% speciale% efter% specifikke% krav% fra% dem.% Jeg% vælger% at% tage% denne% vinkel% på%
specialet% med% det% formål% at% benytte% min% akademiske% færdigheder% i% en% praktisk% kontekst,% hvor% jeg%
forestiller%mig%at%have%en%rolle%som%konsulent.%

1.3

Min motivation

Jeg% er% optaget% af% den% interaktion,% der% foregår% og% fremadrettet% vil% foregå% mellem% samfund% og%
mediekultur,%eftersom%jeg%ser%mange%både%udfordringer%og%muligheder%i%denne%forbindelse.%Jeg%ønsker%
at% udforske% disse% nye% muligheder,% og% benytte% viden% herom% til% at% udforme% et% koncept,% som% danske%
nyhedsmediehuse%kan%benytte%til%at%arbejde%videre%med,%hvis%de%ønsker%at%udvikle%et%nyhedsprodukt,%
som% henvender% sig% til% danske% unge.% På% baggrund% af% kendskab% til% målgruppen% og% indsigt% i% deres%
reception%af%et%sådan%nyhedskoncept,%skal%dette%speciale%ende%ud%med%en%anvendelig%og%fremtidssikret%
strategi% for,% hvordan% danske% mediehuse% kan% arbejde% fremadrettet% med% at% inddrage% unge% i%
nyhedslæsningen.%
%
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1.4

Afgrænsning

Den% strategi% og% det% nyhedskoncept,% som% i% dette% speciale% skal% udvikles,% henvender% sig% til% danske%
nyhedsmediehuse.% Med% nyhedsmediehuse% menes% der% virksomheder,% som% beskæftiger% sig% med%
publicering%af%nyheder%i%forskellige%nyhedsformater,%og%som%ofte%består%af%en%række%nyhedsprodukter.%
Som% et% eksempel% kan% nævnes% det% danske% nyhedsmediehus% JP/Politikkens% Hus,% som% udgiver% de%
landsdækkende% dagblade% Morgenavisen% JyllandsFPosten,% Politikken% og% Ekstra% Bladet,% og% forskellige%
lokalaviser.%Samtidig%omfatter%deres%aktiviteter%udvikling%af%nyhedstjenester%og%digitale%produkter%og%
andre% aktiviteter% indenfor%formidling% af% nyheder%på%alle% medier.% Specialet% afgrænser% sig% således% ikke%
ved%at%henvende%sig%til%et%bestemt%nyhedsmedie,%men%i%stedet%sker%afgrænsningen%på%brancheniveau,%
hvor%nyhedsmediebranchen%er%den%branche,%der%opereres%på,%fremfor%på%den%generelle%mediebranche.%

1.4.1

Faglig afgrænsning

Dette% speciale% tager% afsæt% i% den% 2% årig% kandidat;% Virksomhedskommunikation,% hvor% feltet% corporate%
communication% er% det% felt,% som% undervisningen% er% bygget% op% omkring.% Begrebet% corporate%
communication% dækker% over% flere% kommunikationsaktiviteter,% som% udøves% i% en% organisation.% Helt%
centralt%for%corporate%communication%er,%at%organisationens%værdier%og%identitet%skal%kommunikeres%
til% både% omverdenen% og% den% interne% organisation% på% en% konsekvent% og% sammenhængende% måde.%
Således% vil% organisationer% være% i% stand% til% at% give% et% unikt% og% troværdigt% billede% af% dem% selv% til% deres%
stakeholdere.% Yderligere% er% formålet% med% corporate% communication% at% imødekomme% det% behov% for%
kommunikation% og% relation% med% stakeholdere,% som% organisationer% har% (Merkelsen,% 2011;% 52F53).%
Stakeholdere%defineres%som%individer%eller%grupper,%som%har%en%interesse%i%en%given%organisation.%De%
forskellige% stakeholdere,% som% en% organisation% har,% vil% have% forskellige% mål% og% interesser% i%
organisationen.% Derfor% er% det% betydningsfuldt% for% organisationer,% at% have% kendskab% til% deres%
stakeholdere,% for% dermed% at% være% i% stand% til% proaktiv% at% tage% højde% for% stakeholdernes% ønsker%
(Merkelsen,%2011;%68).%%
%
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1.4.2

Corporate communication i dette speciale

I% dette% speciale% vil% fokus% vær% rettet% mod% eksterne% stakeholdere% for% nyhedsmediehuse,% som% er% både%
nuværende% og% potentielle% nyhedslæsere.% Denne% stakeholdergruppe% vil% blive% yderligere% afgrænset%
senere%i%specialet.%
%
Til%at%besvare%problemformuleringens%underspørgsmål%1%et%og%to%og%altså%foretage%en%undersøgelse%af%
hvem% fremtidens% nyhedslæsere% er,% samt% til% at% give% et% bud% på% et% nyhedskoncept,% benyttes% metoden%
Konceptuel% Opdagelse% (Merit% &% Nielsen,% 2006).% Denne% metode% forholder% sig% til% forbrugere% som%
stakeholdere% ved% at% undersøge% demografi,% sociologi,% købsintention,% værdier,% ambitioner,% behov% og%
adfærd.%Desuden%lægger%metoden%op%til%at%foretage%marketinganalyser%med%fokus%på%markeder,%priser,%
konkurrencestrukturer% og% teknologi.% Teori% om% det% postmoderne% samfund% vil% blive% benyttet% til% at%
undersøge% forbrugere% og% marked% i% en% samfundsmæssig% kontekst.% Til% at% udvikle% en% fremtidssikret%
strategi%vil%mål,%afgrænsning,%konkurrencemæssige%fordele%og%logikken%bag%strategien%blive%diskuteret,%
og%det%vil%blive%diskuteret,%hvilke%strategiske%valg,%der%skal%træffes%for%et%nyhedsmediehus,%som%ønsker%
at%implementere%det%nyhedskoncept,%som%vil%blive%foreslået%senere%i%dette%speciale.%
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2 Kapitel 2: Metodisk afsæt
I% kapitel% 2% vil% de% metodiske% værktøjer,% som% er% anvendt% i% dette% speciale,% blive% præsenteret.% Den%
videnskabsteoretiske% tilgang% vil% blive% gennemgået% med% det% formål% at% belyse% de% videnskabsteoretiske%
betragtninger,%som%ligger%til%grunds%for%valg%af%undersøgelsesmetoder,%og%som%skal%danne%grundlag%for%
specialets% analyse% og% besvarelse% af% problemformulering.% Efter% at% have% fastlagt% den%
videnskabsteoretiske%tilgang%i%dette%speciale,%vil%der%blive%rettet%fokus%på%den%udviklingsmetode,%som%
skal% danne% rammen% for% udviklingen% af% et% nyhedskoncept.% Sluttelig% præsenteres% specialets% metodiske%
tilgang%til%indsamling%af%empiri,%som%skal%fungere%som%data%i%de%analyser,%som%senere%vil%blive%fortaget.%
%
%
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2.1

Videnskabsteoretisk tilgang

Et%af%formålene%med%dette%speciale%er%at%opnå%indsigt%i%og%forståelse%for%danske%unge.%Til%dette%formål%
vil%den%humanvidenskabelige%tilgang%blive%fulgt.%Den%humanvidenskabelige%tilgang%forstår%mennesket%
som:% ”(…)et$ tænkende,$ følende,$ handlende$ og$ kommunikerende$ væsen”$ (Collin,% 2008;% 10).% Mennesket%
forstås%som%et%individ%med%bevidste%hensigter%og%en%fri%vilje,%og%den%humanvidenskabelige%tilgang%har%
netop%til%formål%at%søge%efter%særlige%hensigter,%motiver%og%meninger%ved%det%enkelte%individ.%Desuden%
søger%humanvidenskaben%at%producere%viden%gennem%forståelse%og%ikke%forklaringer,%som%det%derimod%
gøres%indenfor%den%naturvidenskabelige%tilgang,%hvor%mennesket%forstås%som%en%biologisk%organisme%
(Collin,%2008;%12).%
%
Indenfor% det% humanvidenskabelige% paradigme,% vil% der% blive% taget% udgangspunkt% i% den%
fænomenologiskFhermeneutiske% tradition,% og% videnskabsteorien% vil% derfor% blive% benyttet% på% to% plan:%
Det% hermeneutiske% plan,% hvor% forforståelser% for% unge% og% nyhedslæsning% vil% danne% grundlag% for%
antagelser% herom,% som% igen% vil% danne% grundlag% for% den% videre% undersøgelse.% Desuden% anvendes% den%
hermeneutiske% cirkel% til% at% opnå% ny% forståelse,% idet% nye% input,% vil% få% mig% til% at% forstå% unge% og%
nyhedslæsning% ud% fra% nye% perspektiver% (Collin,% 2008;% 145).% Det% fænomenologiske% plan% benyttes% i%
supplerende%til%det%hermeneutiske%plan%til%at%opnå%erkendelse%ud%fra%de%unges%faktiske%holdninger%og%
livsverden,% med% det% formål% at% udforme% et% nyhedskoncept,% der% er% tilpasset% denne% målgruppe.%
Fænomenologien%benyttes%til%så%vidt%muligt%at%bevare%et%fordomsfrit%syn%på%specialets%analyseobjekter,%
mens% hermeneutikken% benyttes% som% et% redskab% (i% form% af% den% hermeneutiske% cirkel)% til% løbende% at%
fortolke%indsigter%og%resultater.%Mere%om%hver%enkel%af%disse%tilgange%i%følgende%to%afsnit.%
%

2.1.1

Hermeneutikken

Ét% af% de% væsentlige% aspekter% af% hermeneutikken% er% menneskets% intentionalitet.% Herved% forstås,% at%
mennesket% altid% retter% sin% opmærksomhed% mod% noget,% mennesket% taler% om% noget% til% nogen,% og% føler%
eller%viser%noget%(Pahuus%m.%f.,%2003;%141):%
%
”Hvert$eneste$øjeblik$fortolker$vi$fænomener$af$enhver$art:$svært$tilgængelige$tekster,$
kunstværker,$billeder,$vore$medmennesker,$deres$udsagn,$meninger$og$handlinger.”$
(Gulddal%&%Møller,%1999;%9).%
%
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Ifølge% Gulddal% og% Møller% betyder% hermeneutikken% således,% at% vi% konstant% fortolker% den% verden% og% de%
fænomener,%vi%befinder%os%i.%Indenfor%hermeneutikken%tales%der%om%et%forståelsesbegreb,%som%kræver%
frigørelse% fra% objektivitetsbegrebet.% Forståelse% opnås% ikke% ved% at% objektivere% verden,% men% snarere%
gennem% menneskers% væren% i% verden.% I% hermeneutikkens% forståelsesproces% må% vi% forholde% os% til% den%
viden%og%den%erfaring,%vi%allerede%har%som%individer%(Gulddal%&%Møller,%1999;%10).%
%

2.1.1.1 Forforståelsen
Forskerens% syn% på% objektivitet% er% en% vigtig% del% af% hermeneutikken.% Vi% har% alle% % forskellige%
erfaringsmæssige% baggrunde,% og% har% derfor% også% forskellige% forestillinger% om% verden% og% om% hvordan%
den% fungerer.% Derfor% mente% Matin% Heidegger1,% at% ”(…)% al$ forståelse$ sker$ ud$ fra$ og$ på$ grundlag$ af$ en$
bestemt$forforståelse”% (Collin,% 2007;% 150),% og% at% vi% derfor% ikke% kan% være% helt% objektive% overfor% noget%
som% helst.% En% tekst% eller% et% hvert% som% helst% andet% fænomen% vil% derfor% ikke% kun% kunne% tolkes% på% én%
måde,%men%derimod%vil%den%have%unævneligt%mange%fortolkningsmuligheder%og%anskuelsesvinkler.%

2.1.1.2 Den hermeneutiske cirkel
I% hermeneutikkens% begrebsverden% taler% man% om% den$ hermeneutiske$ cirkel% (Collin,% 2007;% 150).% Den%
hermeneutiske%cirkel%er%en%visualisering%af%den%hermeneutiske%tankegang,%men%også%et%redskab,%som%
kan% bruges% til% at% benytte% hermeneutikken% i% praksis.% Enhver% fortolkning% af% et% objekt% starter% som% sagt%
med% forforståelsen.% Min% forforståelsen% vil% udvikles% i% takt% med,% at% jeg% læser% og% undersøger% mit%
undersøgelsesobjekt,% og% min% forforståelse% bliver% mere% fyldestgørende% jo% mere% jeg% arbejder% med%
objektet.%Denne%vekslen%mellem%forforståelse%og%undersøgelse%vil%i%sidste%ende%føre%til%en%dybdegående%
fortolkning%og%forståelse%af%objektet.%

2.1.1.3 Hermeneutikken i dette speciale
Hermeneutikken% kommer% især% til% sin% ret% i% forbindelse% med% udarbejdelsen% af% et% nyhedskoncept,% idet%
den% hermeneutiske% tilgang% benyttes% til% at% strukturere% de% forskellige% faser% undervejs% i% udviklingen% af%
konceptet.%Dette%sker%via%udviklingsmetoden%Konceptuel%Opdagelse,%som%er%en%metode,%som%benyttes%i%
forbindelse%med%brugerdreven%innovation%og%forretningsudvikling%(mere%om%denne%metode%i%følgende%
afsnit;%Metode$til$udvikling$af$koncept.)%Min%første%forforståelse%er%allerede%dannet%på%baggrund%af%mit%
praktikforløb,% hvor% jeg% stiftede% bekendtskab% med% forretningsudvikling% indenfor% mediebranchen.%
Teoretisk% læsning,% researcharbejde,% og% læsning% af% tidskrifter% og% artikler% har% ført% mig% videre% i% den%
hermeneutiske%proces.%Min%forståelse%af%unge%og%nyhedslæsning%består% på%nuværende%tidspunkt%i,%at%

1%Martin%Heidegger%(1889%–%1976):%tysk%filosof%indenfor%eksistentielle%fænomenologi.%Hans%mest%berømte%værk%er%

Væren$og$tid$(1927).%
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for%at%nyhedsmediehuse%kan%overleve%den%teknologiske%udvikling,%som%præger%mediebranchen,%må%de%
forstå%fremtidens%nyhedslæsere%og%deres%ønsker%og%behov%for%læsning%af%nyheder.%
%
Disse% forforståelser% vil% blive% testet% undervejs% ved% inddragelse% af% kvalitativ% empiri,% som% vil% blive%
indsamlet.% Gennem% denne% data% vil% det% blive% undersøgt,% om% målgruppen% har% de% samme% ønsker% og%
behov,% som% jeg% forventer.% På% baggrund% af% min% indsigt% i% målgruppens% ønsker% og% behov,% vil% et% konkret%
nyhedskoncept% blive% udformet.% Dette% koncept% skal% testes% af% målgruppen% i% et% kvalitativt%
fokusgruppeinterview,% for% dermed% at% opnå% yderligere% indsigt% i% hvilke% konkrete% løsninger,% som% vil% få%
målgruppen% til% at% læse% flere% nyheder.% På% baggrund% af% forståelse% oparbejdet% gennem% denne%
hermeneutiske% proces,% vil% der% blive% udarbejdet% forslag% til% en% fremtidssikret% strategi% for%
nyhedsmediebranchen.%
%
Jeg%vil%således%konstant%befinde%mig%i%en%vekselvirkning%mellem%mine%egne%opfattelser%af%målgruppen%
og%målgruppens%opfattelser,%og%jeg%må%konstant%revidere%mit%syn%på%målgruppen,%for%at%kunne%skabe%et%
nyhedskoncept,%der%lever%op%til%målgruppens%ønsker%og%behov%således%at%denne%vil%blive%motiveret%til%at%
læse%flere%nyheder.%Endvidere%søger%jeg%at%nå%til%en%helhed%ved%at%undersøge,%hvordan%jeg%kan%tilpasse%
strategien%til%denne%målgruppe%(Gulddal,%1999;%19).%%
%

2.1.2

Fænomenologi

Dette%speciale%benytter%sig%delvist%af%den%tyske%filosof%og%grundlægger%af%den%moderne%fænomenologi%
Edmund% Husserls% oprindelige% idé% om% fænomenologien,% men% afviger% dog% på% området% omkring%
fænomenologi% og% subjektivitet% (Bjurwill,% 1995;% 5).% Her% ligger% specialet% sig% mere% op% af% tænkere% som%
Martin% Heidegger% og% MerleauFPonty,% som% også% tænkte% subjektet% og% subjektiviteten% ind% som% en%
afgørende% faktor% for% forståelse% og% perception% af% verden% (Zahavi,% 2003;% 19).% Fænomenologien% kan%
betegnes%som%en%af%de%mest%basale%tilgange%til%humanvidenskaberne,%og%Husserls%tanke%var%da%også%at%
give% humanvidenskaberne% en% måde% at% se% verden% på,% hvor% humanvidenskabernes% genstandsområde;%
følelser,%tanker%og%fortolkning,%kan%beskrives.%Husserls%fænomenologiske%tilgang%er%derfor%basseret%på%
forståelsen%af%kultur,%mennesker,%tanker,%fortolkninger%eller%kort%sagt;%fænomener%(Bjurwill,%1995;%7).%

2.1.2.1 Fænomenerne
Fænomenet% kan% beskrives% som:% (…)% det,$ som$ viser$ sig$ ved$ sig$ selv,$ det$ som$ manifesterer$ sig,$ det$ der$
åbenbare$sig.”%(Zahavi,%2003;%13).%Fænomenet%skal%således%forstås%på%sine%egne%kriterier,%eller%som%det,%
der%umiddelbart%åbenbarer%sig%for%beskueren.%Inden%for%fænomenologien%er%man%ikke%interesserede%i%
hvad% genstande% vejer,% måler% og% består% af,% men% ”(…)$ derimod$ måden$ hvorpå$ de$ kommer$ til$ syne,$ altså$
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deres$ fremtrædelsesmåde(…)”$ (Collin,% 2007;% 127).% I% dette% speciale% benyttes% fænomenologien% i%
forbindelse% med% udførelse% af% kvalitative% interviews% med% repræsentanter% fra% målgruppen,% idet% der%
søges% efter% indsigt% i,% hvordan% fænomenet% nyheder% fremstår% for% de% interviewede% og% hvordan% et%
nyhedskoncept%fremstår%for%informanter%i%et%fokusgruppeinterview.%

2.1.2.2 Den fænomenologiske epoché og reduktion
Fænomenologiens% opgave% er% at% udforske% og% tematisere% de% filosofiske% grundspørgsmål% vedrørende%
verdens% og% virkelighedens% værensF% og% væsensbeskaffenhed.% Men% det% er% ikke% muligt% at% gennemføre%
denne% kategorisering% af% verden,% hvis% de% grundantagelser,% som% vi% lever% med% til% daglig,% og% som%
accepteres% ganske% selvfølgeligt% af% de% fleste% videnskaber,% blot% forudsættes% og% ukritisk% accepteres.% Om%
dette%siger%Husserl:%
%
”Den$ mest$ fundamentale$ [grundantagelse]$ er$ vores$ stiltiende$ tiltro$ til,$ at$ der$ findes$ en$
virkelighed,$ som$ vi$ selv$ og$ andre$ mennesker$ er$ del$ af,$ og$ til,$ at$ denne$ virkelighed$ har$ den$
beskaffenhed$og$væren,$som$den$nu$engang$har,$ganske$uafhængigt$af$os.”%(Zahavi,%2003;%20).%
%
Denne% antagelse,% som% Husserl% her% præsenterer,% er% af% så% fundamental% og% grundlæggende% karakter,% at%
den% ikke% blot% accepteres% af% de% fleste% videnskaber,% men% i% stedet,% ifølge% Husserl,% gennemsyrer% vores%
filosofiske% liv.% Han% betegner% denne% grundantagelse% som% den$ naturlige$ indstilling% (Zahavi,% 2003;% 21).%
Husserl%mener,%at%vi%ved%en%grundig%undersøgelse%og%tematisering%af%den%naturlige%indstilling,%vil%gøre%
os%en%afgørende%opdagelse.%Så%længe%vi%lever%et%liv,%hvor%vi%ukritisk%accepterer%den%naturlige%indstilling,%
og% hvor% vi% blot% er% optagede% af% genstande% i% verden% og% af% praktiske% gøremål,% vil% selve% den% naturlige%
indstilling%og%vores%egen%subjektivitets%særtræk%forblive%skjulte.%

2.1.2.3 Fænomenologi i dette speciale
Denne%undersøgelse%skal%starte%med,%at%jeg%som%undersøger%suspenderer%min%naturlige%indstilling.%Jeg%
kan%ikke%kaste%den%bort%eller%fjerne%den,%da%den%er%indoktrineret%i%mig.%I%stedet%kan%jeg%erkende%dens%
tilstedeværelse% og% midlertidigt% isolere% den,% eller% ”sætte$ parentes$ om$ den”% (Zahavi,% 2003;% 21).% Denne%
manøvre,%som%gør%mig%i%stand%til%at%se%bort%fra%den%naturlige%indstilling,%kaldes%epoché$og$reduktion.%Det%
er% vigtigt% at% pointere,% at% formålet% med% epoché% og% reduktion% ikke% er% at% forlade,% udelukke% eller%
tilsidesætte%virkeligheden,%men%blot%at%suspendere%eller%neutralisere%en%bestemt%dogmatisk%indstilling%
til%verden,%for%derved%at%fokusere%og%netop%tydeliggøre%det,%som%fremtræder%for%mig.%Det%er%altså%ifølge%
Husserl%nødvendigt%at%foretage%en%udelukkelse%af%verden,%netop%fordi%det%giver%os%en%mulighed%for%at%se%
udogmatisk%og%fordomsfrit%på%tingene%selv%(Zahavi,%2008;%21).%
%
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Det% er% derfor% vigtigt,% at% jeg% som% undersøger% benytter% mig% af% epoché% og% reduktion% for% ikke% at% blive%
influeret% af% min% naturlige% indstilling.% Derved% skal% jeg% undgå% at% blive% påvirket% af% informanternes%
subjektivitet% og% være% opmærksom% på% at% bruge% en% fordomsfri% optik,% når% jeg% analyserer% og% fortolker%
mine%interviews.%Det%vil%blandt%andet%sige,%at%jeg%ikke%skal%fortolke%på%interviewenes%indhold%før%selve%
analysen% er% foretaget,% så% jeg% dermed% kan% få% et% ufarvet% og% objektivt% syn% på% de% svar,% jeg% får% fra% mine%
informanter.% Jeg% søger% dermed% at% opnå% erkendelse% ud% fra% informanternes% faktiske% holdninger% og%
livsverden,%med%det%formål%at%udforme%et%nyhedskoncept%og%foreslå%en%strategi,%der%er%tilpasset%dem.%
Som%nævnt%forekommer%der%i%dette%speciale%et%samspil%mellem%hermeneutikken%og%fænomenologien,%
idet% jeg% anvender% den% hermeneutiske% tilgang% til% at% strukturere% projektets% fremgangsprocesser,% mens%
jeg%anvender%fænomenologien%til%at%sætte%mig%ind%i%målgruppens%tanker%og%behov.%
%
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2.2

Metode til udvikling af nyhedskoncept

Efter%at%have%fastlagt%den%videnskabsteoretiske%tilgang%i%dette%speciale%vil%der%nu%blive%rettet%fokus%på%
den% udviklingsmetode,% som% skal% danne% rammen% for% udviklingen% af% et% nyhedskoncept.% Udviklingen% af%
dette% nyhedskoncept% vil% udgøre% besvarelsen% af% problemformuleringens% underspørgsmål% 2;% Hvordan$
skal$et$nyhedskoncept$udvikles,$så$nyhedsmediehuse$herigennem$kan$præge$fremtidens$nyhedslæsere$til$
at$læse$flere$nyheder?$Denne%udviklingsmetode%vil%dog%også%blive%benyttet%som%metodisk%værktøj%til%at%
foretage% en% undersøgelse% af% fremtidens% nyhedslæsere,% og% dermed% besvare% problemformuleringens%
underspørgsmål% 1;% Hvem$ er$ fremtidens$ nyhedslæsere,$ set$ i$ et$ samfundsmæssigt$ perspektiv,$ og$ hvilke$
behov$har$de$for$nyhedslæsning?$
Som% nævnt% benyttes% metoden% Konceptuel% Opdagelse% (Merit% &% Nielsen,% 2006).% Denne% metode% er%
tiltænkt% som% hjælp% til% organisationer,% som% ønsker% at% arbejde% innovativt% med% at% udvikle% deres%
forretning% (Merit% &% Nielsen,% 2006;% 296).% Som% i% de% fleste% brancher,% er% der% i% nyhedsmediebranchen% en%
intens%konkurrence.%For%ikke%at%”forfalde”,%er%det%nødvendigt%for%mediehuse%at%følge%med%udviklingen%
og%tilpasse%deres%nyhedsprodukter%til%fremtidens%nyhedslæsere.%Der%bør%arbejdes%med%at%forstå%læsere%
og%deres%behov,%og%med%at%forstå%hvor%disse%læsere%bevæger%sig%hen%i%fremtiden%(Merit%&%Nielsen,%2006;%
297).% Jeg% ønsker% at% udvikle% et% nyhedskoncept,% som% netop% tager% hensyn% til% disse% forhold,% og% derfor%er%
valget%af%konceptudviklingsmetode%faldet%på%Merits%og%Nielsens%metode%Konceptuel%Opdagelse.%
%

2.2.1

De syv faser

Konceptuel%Opdagelse%er%på%overskuelig%vis%er%delt%op%i%syv%faser:%%
1. Åbne%afsæt%
2. Omverdensanalyse%
3. Indlevelse%i%brugerverdenen%
4. Idéværksted%
5. Konceptudvikling%
6. Konceptvalidring%
7. Eksekvering%
Det%er%op%til%udvikleren%selv%at%vælge,%hvor%dybt%udvikleren%vil%gå%ind%i%hver%fase,%og%om%alle%faser%skal%
være%en%del%af%processen.%Da%konceptet%skal%udarbejdes%som%en%del%af%dette%speciale,%hvor%der%er%krav%
til%en%akademisk%tilgang,%vurderer%jeg,%at%metoden%ikke%er%anvendelig%i%alle%7%faser.%Begrundelse%herfor%
vil%følge%i%beskrivelsen%af%hver%enkelt%fase.%
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%

Fase 1: Åbne afsæt
Denne%fase%har%til%hensigt%at%afdække%specialets%grundlæggende%forudsætninger%og%skabe%afsæt%for%de%
videre%aktiviteter.%For%at%kunne%træffe%beslutninger%om%konceptets%udformning,%skal%der%i%denne%fase%
fastlægges% målet% for% konceptet,% arbejdes% med% informationssamling% en% søgerammen% skal% defineres.%
Indsamling% af% information% og% definition% af% søgeramme% vil% ikke% blive% behandlet% i% denne% fase,% men% i%
stedet%i%et%separat%metodeafsnit%her%i%Kapitel%2%i%specialet.%Grunden%hertil%er,%at%jeg%ønsker%at%have%et%
overordnet% metodeafsnit% med% fokus% på% indsamling% af% empiri.% I% dette% afsnit% beskrives% valg% af% empiri%
med%henblik%på%relevans%i%hele%specialet%og%ikke%kun%til%den%del,%der%drejer%sig%om%konceptudvikling.%

Fase 2: Omverdensanalyse
Hovedformålet% med% både% fase% 2% og% 3% er% at% identificere% nye% konceptmuligheder.% Hvor% der% i% Fase% 2%
fokuseres% på% makroorienterede% analyser,% tages% der% i% fase% tre% direkte% udgangspunkt% i% brugernes%
oplevelser%og%situationer.%I%Fase%2%er%der%mere%konkret%fokus%på%at%identificere%strategiske%muligheder%i%
omverdenen.%Derfor%rettes%der%fokus%på%markeder,%priser,%konkurrencestrukturer,%teknologi%etc.%
%
I%dette%speciale%vil%Omverdensanalysen%bygge%på%værktøjer%fra%strategisk%planlægning,%herunder%PESTF
tjeklisten% og% marketingsanalyser% med% henblik% på% at% afdække% data% om% målgruppens% demografi,%
sociologi,% købsintention,% holdninger,% aktiviteter% og% adfærd.% Det% foreslås% yderligere,% at% der% foretages%
teknologianalyser,% herunder% teknologiens% betydning% for% mennesker,% og% Fremtidsanalyser,% herunder%
forudsigelse%af%fremtidsscenarier.%Både%fokus%på%teknologi%og%fremtiden%er%essentielt%i%dette%speciale,%
og% derfor% vil% analyser% heraf% udgøre% en% stor% del% af% en% analyse,% som% foretages% på% baggrund% af%
identificerede%faktorer%i%PESTFtjeklisten,%som%har%betydning%for%nyhedsmediebranchen.%
%

Fase 3: Indlevelse i brugerverdenen
I%denne%fase%fokuseres%der%på%at%forstå,%hvad%det%er,%der%giver%mening%for%brugerne%(Merit%&%Nielsen,%
2006;% 152).% Denne% fase% er% centreret% omkring% to% analyser;% Livsverdensanalyse% og%
Brugerverdensanalyse.% Livsverdensanalysen% beskæftiger% sig% med% brugernes% værdier,% ambitioner,%
drømme% og% behov,% mens% Brugerverdensanalysen% beskæftiger% sig% med% hvilke% produkter,% services% og%
informationer%brugerne%anvender,%og%hvilke%krav%de%stiller%til%disse.%
%
Der% vil% til% analyserne% i% denne% fase% blive% indsamlet% empiri% i% både% kvalitativ% og% kvantitativ% form.%
Resultaterne% fra% Fase% 2’s% Omverdensanalyse% sammen% med% resultaterne% i% Fase% 3:% Indlevelse% i%
brugerverdenen,%vil%i%Fase%4%bidrage%til%udformning%af%et%koncept%for%et%nyhedsprodukt.%
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Fase 4: Idéværksted
I%denne%fase%benyttes%viden%fra%foregående%Omverdens,F%LivsverdensF%og%Brugerverdensanalyser%til%at%
generere% ideer% til% hvordan% identificerede% muligheder% kan% udnyttes% og% udfordringer% kan% udfyldes.%
Denne% fase% skal% føre% til% løsningsideer,% som% udvælges% på% baggrund% af% en% vurdering% af,% at% de% vil% være%
hensigtsmæssige%at%arbejde%videre%med.%
%

Fase 5: Konceptudvikling
I% denne% fase% samles% de% udvalgte% ideer% fra% Idéværkstedet% i% en% række% løsningsvisioner.% Der% skal%
formuleres% klare% principper% for% konceptet% som% helhed% og% for% de% vigtigste% delelementer.% Disse% skal%
udmøntes%i%skitser%i%form%af%prototyper,%animationer%eller%billede%over%koncept%og%elementer,%som%skal%
kunne%afprøves%af%brugere%fra%målgruppen.%
%

Fase 6: Konceptvalidering
I%denne%valideringsfase%fokuseres%der%på%regulering%af%konceptet.%Valideringen%skal%resultere%i:%
•

En% vurdering% af% konceptets% kritiske% forudsætninger% og% bestanddele% med% henblik% på% en%
sandsynliggørelse%af%konceptets%forretningsmæssige%muligheder.%

•

Struktureret% feedback% fra% brugere,% der% kan% bruges% som% input% til% det% videre% arbejde% med% at%
udvikle%eg%realisere%konceptet.%

Der% vil% i% dette% speciale% ske% en% vekselvirkning% mellem% Fase% 5:% Konceptudvikling% og% Fase% 6:%
Konceptvalidering,% da% jeg% ønsker% at% afprøve% prototyper% af% konceptet% for% et% udsnit% af% målgruppen.%
Denne% afprøvning% vil% ske% i% form% af% fokusgruppeinterviews,% som% dermed% kan% føre% mig% tilbage% til%
konceptudviklingstrinnet,% hvor% produktets% udformning% skal% revurderes% og% testes% på% ny,% indtil% jeg% er%
tilfreds%med%målgruppens%respons.%Dog%er%det%allerede%muligt%på%nuværende%tidspunkt%at%vide,%at%der%
ikke% bliver% mulighed% for% utallige% efterprøvninger,% eftersom% jeg% er% underlagt% et% tidspres% i% form% af%
deadline% for% specialeaflevering.% Derfor% må% jeg,% på% et% tidligt% tidspunkt% i% udviklingsprocessen% vurdere,%
om%prototypetestningen%har%givet%nok%viden%til%at%justere%produktet%og%dermed%fortsætte%i%processen.%
%

Fase 7: Eksekvering
I% denne% fase% er% det% formålet% at% træffe% den% bedste% beslutning% i% forhold% til% det% færdige% koncept% og%
derefter% forberede% på% implementering% af% denne% beslutning.% Der% kan% vælges% mellem% tre% alternativer,%
som%skal%igangsættes:%
%
1. Afslutte%projektet%og%uddrage%den%væsentlige%læring%med%henblik%på%anvendelse%i%forbindelse%
med%fremtidige%initiativer.%
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2. Undersøge,%om%det%ønskes%at%foretage%endnu%en%iteration%af%konceptet,%og%den%næste%iteration%
skal%derfor%forberedes.%
3. Overdrage% projektet% til% udvikling% og% realisering% i% virksomhedens% udviklingsF% og%
driftsprocedure.%
Hvilket%af%disse%tre%alternativer,%som%skal%følges%i%dette%speciale,%afgøres%således%af%min%tilfredshed%med%
det%koncept,%der%er%blevet%udviklet%på%baggrund%af%de%seks%foregående%faser.%
%
%

21!Side

Fra forandringer til strategisk koncept

2.3

Indsamling af empiri

Kunderne% er% den% vigtigste% kilde% til% viden% om% konceptudvikling.% Det% er% vigtigt% at% kunne% forstå%
kundernes% behov% og% tale% med% dem% for% at% få% indsigt% i% deres% livsverden.% Kunderne% besidder% nemlig%
værdifuld% information% om% eksempelvis% brug% af% produkter,% og% hvis% man% som% forsker% benytter% deres%
viden% på% den% rigtige% måde,% vil% man% kunne% nå% frem% til% innovative% tanker,% overvejelser% og% ideer% til%
koncepter.% Det% er% imidlertid% ikke% tilstrækkeligt,% udelukkende% at% kende% brugerne.% Det% er% ligeledes%
nødvendigt%at%have%forståelse%for%deres%motiver%for%at%handle%som%de%gør,%hvis%man%ønsker%at%forstå,%
hvilke%produkter,%der%er%relevante%for%dem%(Merit%&%Nielsen,%2006;%100).%
%
For% at% opnå% forståelse% for% disse% motiver% er% det% afgørende% at% have% en% forståelse% for% den% tid% vi% lever% i.%
Adfærd%og%karakteristik%af%både%grupper%og%individer%vil%altid%afhænge%af%det%samfund,%som%personerne%
befinder% sig% i.% Samfundsmæssige% forhold% såsom% politik,% teknologi,% kultur% og% økonomi% vil% have% en%
afgørende%betydning%for%udvikling%af%identitet%og%karakteristika%blandt%personer%i%et%samfund.%For%både%
at% kende% de% unge% læsere% og% forstå% deres% motivation% for% læsning% af% nyheder,% vil% en% analyse% af% denne%
gruppe,% med% et% samfundsorienteret% forståelsesramme% foretages.% Målgruppen;% unge% fra% 13F16% år% vil%
blive%iagttaget%ud%fra%et%makroperspektiv%hvor%det%samfund,%som%denne%gruppe%agerer%i%og%befinder%sig%
i,%tages%i%betragtning,%når%jeg%ønsker%at%forstå%hvem%disse%unge%mennesker%er,%og%hvorfor%de%handler,%
som% de% gør.% Viden% om% denne% gruppe,% baseret% på% målgruppens% egen% livsverden,% vil% blive% indhentet%
gennem% kvalitative,% semistrukturerede% interviews% med% tre% repræsentanter% fra% målgruppen% og%
kvantitative%interviews%udsendt%til%målgruppen.%
%

2.3.1

Den semistrukturerede interviewform

Den% semistrukturerede% form% gør% mig% som% interviewer% i% stand% til% at% følge% den% vej,% som% interviewet%
naturligt%går.%Der%er%mulighed%for%at%spørge%ind%til%emner,%som%respondenterne%selv%bringer%på%banen,%
og% jeg% har% dermed% ikke% været% stramt% styret% af% opstillede% spørgsmål% (Halkier;% 2009,% 17).% Et%
semistruktureret% interview,% med% en% omfattende% interviewguide,% kræver% imidlertid% en% del% tid% og%
fordybelse,%så%det%kan%tidsmæssigt%blive%et%problem%at%have%for%mange%deltagere%med%i%undersøgelsen.%
Antallet%af%interviewpersoner%er%derfor%vurderet%ud%fra%ressourcer,%tid%og%loven%om%faldende%udbytte,%
om% hvilket% Kvale% og% Brinkmann% skriver:% ”(…)$et$øget$antal$respondenter$vil$ud$over$et$vist$punkt$give$
stadig$ mindre$ ny$ viden”% (Kvale% &% Brinkmann,% 2008;% 134).% Derfor% er% antallet% af% interviewpersoner%
vurderet% i% forhold% til,% hvad% anses% for% mest% hensigtsmæssigt% i% forhold% til% undersøgelsen.% Ydermere% er%
undersøgelsen% underlagt% en% tidsbegrænsning,% som% ikke% tillader% mig% at% udføre% et% ubegrænset% antal%
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interviews.% Udover% antal% af% interviewede% skal% en% overvejelse% omkring,% hvem% de% interviewede% skal%
være,%finde%sted.%Der%må%findes%interviewpersoner,%som%passer%ind%under%den%målgruppe,%der%indgår%i%
undersøgelsen.%Da%der%kan%medfølge%problemstillinger%såsom%ærlighed,%indforståethed,%pinlighed%med%
mere,%hvis%der%udvælges%bekendte%respondenter,%vil%der%blive%udvalgt%respondenter,%som%for%mig%som%
interviewer%er%fremmede.%Dermed%kan%min%fænomenologiskFhermeneutiske%arbejdsmetode%fremmes%i%
udførelsen% af% de% semistrukturerede% kvalitative% interviews.% Under% interviewene% accepteres% de%
fordomme%og%forudindtagede%meninger%jeg%måtte%have%til%emne%og%respondenter,%men%jeg%lægger%disse%
på%hylden%og%spørger%direkte%ind%til%sagens%kerne%og%har%dermed%også%specialets%problemformulering%
in%mente.%%%
%

2.3.1.1 Interviewpersoner
Der% er% valgt% tre% respondenter% til% deltagelse% i% de% semistrukturerede% interviews.% Udvælgelsen% af%
respondenter% er% foregået% på% baggrund% af% en% vurdering% af% deres% alder,% køn% samt% deres% villighed% til% at%
indgå% i% et% interview% og% dermed% evnen% til% at% hjælpe% til% at% besvare% specialets% problemformulering.%
Desuden% er% de% tre% interviewpersoner% valgt% med% den% hensigt,% at% de% har% en% så% vidt% mulig% forskellige%
baggrund,%så%det%således%er%muligt%at%få%indsigt%i%tre%forskellige%unges%liv.%En%kort%præsentation%af%de%tre%
interviewdeltagere%følger%her:%%
%
•

Jonas%på%15%år,%går%i%8.%klasse%på%Hårup%Skole,%og%bor%med%sine%forældre%og%to%ældre%brødre%på%
en%landejendom%ca.%30%km.%nord%for%Aarhus.%

•

Anna,% 14% år,% går% i% 7.% klasse% på% Virup% Skolen% og% bor% i% AarhusFforstaden% Hjortshøj% med% sin%
lillesøster%og%forældre.%

•

Line% på% 15% (snart% 16)% år,% går% i% 9.% klasse% på% Ringkøbing% Skole% og% bor% med% sine% forældre% og% en%
ældre%bror%i%Ringkøbing.%

%

2.3.1.2 Kvalitative interviews med børn
Selvom%jeg%omtaler%gruppen%13F16%årige%som%unge,%vil%denne%aldersgruppe%stadig%være%at%betegne%som%
børn,% og% jeg% må% tage% højde% for,% at% der% under% kvalitative% interviews% med% børn% ofte% kan% forekomme% et%
skævt% magtforhold% mellem% barn% og% voksen.% Den% schweiziske% psykolog% Jean% Piaget2%har% forsket% i%
tankeprocesser% hos% børn.% Børn% godtager% hurtigt% spørgsmål,% som% voksne% ville% have% været% kritiske%
overfor% (Kvale% &% Brinkmann,% 2008;% 25).% Ifølge% Piaget% er% det% vigtigt% at% stille% spørgsmål,% som% er%

2%Jean%Piaget%(9.%august%1896%i%Neuchatel%–%16.%september%1980)%var%en%schweizisk%psykolog,%der%er%kendt%for%sine%

studier%af%tankeprocessen%hos%børn.%
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alderssvarende,%og%at%forsøge%at%undgå%lange%og%komplicerede%spørgsmål,%som%flere%spørgsmål% på%én%
gang.%Jeg%er%inspireret%af%Piagets%evne%til%at%lytte%og%iagttage%børn,%og%jeg%vil%derfor%være%opmærksom%
på,% hvordan% viden% udvikles% af% de% interviewede% børn.% I% overensstemmelse% med% min%
videnskabsteoretiske%tilgang,%vil%den%fænomenologiske%del%komme%i%brug,%da%jeg%som%interviewer%skal%
lytte%til%hvad,%der%siges%og%hvordan,%det%siges%og%bevare%(…)%en$holdning$af$maksimal$åbenhed$overfor$
fænomenerne%(Kvale%&%Brinkmann,%2008;%159).%%
%

2.3.2

Kvantitativ undersøgelse

Der%er%også%foretaget%en%kvantitativ%undersøgelse,%som%er%baseret%på%et%udsendt%spørgeskema3.%Dette%
spørgeskema% indeholder% en% række% påstande% og% spørgsmål,% som% skal% være% med% til% at% afklare%
målgruppens%generelle%livsstil,%mediebrug%og%værdier,%og%deres%behov%for%nyheder.%Spørgeskemaet%er%
sendt% ud% til% 344%tilfældigt% udvalgte% danske% folkeskoler% og% privatskoler,% hvorfra% de% er% videresendt% til%
klassetrinnene%6.%til%10.,%da%det%hovedsageligt%er%i%disse%klassetrin,%at%målgruppen%skal%findes.%Således%
er%repræsentativitet%sikret%i%den%kvantitative%undersøgelse.%Med%90%besvarelser%er%undersøgelsen%dog%
præget% af% nogen% usikkerhed.% Derfor% kan% resultaterne% af% denne% kvantitative% undersøgelse% ikke% stå%
alene,% men% skal% benyttes% som% supplement% i% tilfælde,% hvor% generel% viden% om% målgruppen% vil% være%
gavnlig.%%
%
Spørgeskemaet% for% denne% kvantitative% undersøgelse% er% udformet% med% henblik% på% at% undersøge% hvad,%
der% interesserer% respondenterne% og% deres% mediebrug.% Denne% viden% skal% benyttes% i% specialets%
livsverdensF% og% brugerverdensanalyse% med% det% formål% at% finde% frem% til% konkrete% forslag% til% indhold% i%
det%nyhedskoncept,%der%ønskes%udviklet%samt%til%udformningen.%
%

2.3.3

Ekspertinterviews

I% forlængelse% af% det% kvalitative% interview% findes% der% flere% forskellige% interviewformer,% som% vil% være%
hensigtsmæssige% i% forhold% til% forskellige% forskningsmål.% I% dette% speciale% er% forskningsmålet% i% første%
omgang%at%finde%frem%til%viden%om%målgruppen,%som%er%danske%unge%i%alderen%13F16%år.%Denne%viden%
3%Bilag%3:%Spørgeskema.%
4%Bedsted%Skole,%Hannaesskolen,%Hanstholm%Skole,%Hillerslev%Skole,%Hurup%Skole,%Koldby%Skole,%Sennels%Skole,%

Helsingør%Skole,%Nors%Skole,%Snekkersten%Skole,%Espergærde%Skole,%Hellebækskolen,%Hornbæk%Skole,%
Bakkeskolen,%Bakkevejens%Skole,%Blåbjerggaard%Skole,%Boldesager%Skole,%Darum%Skole,%Gredstedbro%Skole,%
Gørding%Skole,%Hjerting%Skole,%Skadsskole,%Valdemarskolen,%Danmarksgadeskolen,%Kildebakkeskolen,%
Holmslandsskolen,%Brylle%Skole,%Søndemarksskolen,%Tarm%Skole,%Enghavegaard%Skole,%Tommerup%Skole,%
Hvidesande%Skole,%Højboskolen,%Borup%Skole.%
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tilegnes%blandt%andet%gennem%interviews%med%to%forskere,%og%derfor%vil%disse%interviews%være%faktuelle%
interviews.% % Kvale% og% Brinkmann% skriver% om% faktuelle% interviews,% at% der% i% disse% fokuseres% mindre% på%
den% interviewedes% eget% perspektiv,% men% i% stedet% på% at% få% indsigt% i% forskellige% forhold% (Kvale% &%
Brinkmann,%2008;%171).%Desuden%beskrives%det,%at%interviews%med%personer,%der%er%ledere,%eksperter%
eller%besidder%magtfulde%stillinger,%ofte%kan%forekomme%asymmetriske.%Denne%type%interviewpersoner%
vil%ofte%være%vant%til%at%blive%interviewet,%og%kan%derfor%have%forberedte%svar%eller%former%for%oplæg.%Jeg%
ønsker% ikke% at% modtage% forberedte% standardsvar,% men% derimod,% i% henhold% til% specialets%
fænomenologiske%tilgang,%at%udfordre%interviewpersonernes%svar,%for%på%den%måde%at%kunne%opnå%nye%
indsigter.%I%forhold%til%begge%interviewpersoner,%vil%jeg%tage%højde%for,%at%de%er%elitepersoner,%som%kan%
influere%interviewets%symmetri.%I%et%sådan%eliteinterview%er%det%vigtigt,%at%intervieweren%har%forberedt%
sig%grundigt%ved%at%sætte%sig%ind%i%interviewemnet%og%mestrer%fagsproget%(Kvale%&%Brinkmann,%2008;%
167).%Jeg%har%på%forhånd%studeret%karakteristika%hos%unge%i%Danmark%gennem%research%og%læsning%af%
artikler% og% tekster.% Desuden% har% jeg% tilegnet% mig% indsigt% i% mediebranchen% i% kraft% af% mit% studiejob% og%
tidligere% praktik% i% virksomheden% CCI% Europe,% som% leverer% redaktionelle% løsninger% til% mediehuse.% Jeg%
skal% dog% være% opmærksom% på% ikke% at% medtage% mine% forforståelser% for% branchen% i% disse% interviews,%
men%i%stedet%være%åben%over%for%nye%fortolkninger,%som%interviewene%gerne%skulle%forsyne%mig%med.%
%

2.3.3.1 Interviewpersoner - ekspertinterviews
De% to% interviewpersoner% er% Jakob% Johan% Demant5,% som% er% Ph.d.% og% lektor% i% Sociologi% ved% Sociologisk%
Institut% på% Københavns% Universitet.% Han% har% forsket% i% dansk% ungdomskultur% og% publiceret% en% række%
bøger% og% tekster% om% dette% emne.% Da% formålet% med% disse% kvalitative% ekspertinterviews% netop% er% at%
undersøge%danske%unge%i%alderen%13F16%år,%formoder%jeg,%at%Jakob%Johan%Demant%kan%forsyne%mig%med%
indsigt% i% denne% gruppe.% Den% næste% interviewperson% er% Cand.scient.pol.% Marianne% Levinsen6,% som% er%
forskningschef%i%Center%for%Fremtidsforskning.%Marianne%Levinsen%er%valgt%fordi%hun%blandt%andet%har%
forsket%i%ungdomskultur%og%medvirker%i%form%af%ekspertudtalelser%i%meget%litteratur%om%dette%emne.%Jeg%
forestiller% mig,% at% Marianne% Levinsen% kan% bidrage% med% indsigt% i% hvem% de% unge% er% med%
fremtidsorienteret%vinkel,%mens%Jakob%Johan%Demant%i%højere%grad%kan%forsyne%mig%med%en%sociologisk%
og%samfundsmæssig%vinkel.%

5%Yderligere%oplysninger%om%Jakob%Demant:%%http://www.soc.ku.dk/ansatte/beskrivelse/?id=42364%
6%Yderligere%oplysninger%om%Marianne%Levinsen:%http://www.fremforsk.dk/marianneFlevinsenFcv/

%
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2.3.4

Interviewanalyse med fokus på mening

Efter% alt% empiri% er% indhentet% og% transskriberet% skal% der% foretages% en% analyse% heraf.% For% at% afhjælpe%
analysen% er% det% nødvendigt% at% anvende% en% analysemetode,% der% søger% at% skabe% et% overblik% over%
meningen% i% det% sagte% i% de% udførte% interviews.% Derfor% er% der% valgt% en% analysemetode;%
meningskondensering,% som% ”(…)$ indebærer,$ at$ de$ meninger$ interviewpersonerne$ udtrykker,$ gives$ en$
kortere$ formulering.”% % (Kvale% &% Brinkmann,% 2008;% 227).% Under% analyserne% af% interviewene% vil% den%
fænomenologiskFhermeneutiske% tilgang% blive% benyttet,% idet% mine% egne% forforståelser% er% med% til% at%
konstituere%de%fortolkede%meningsindhold%(Kvale%&%Brinkmann,%2008;%223).%%

2.3.4.1 Meningskondensering
Den%valgte%metode;%meningskondensering,%indebærer%at%hele%interviewet%i%dets%transskriberede%form%
læses%igennem%for%at%danne%et%overblik%over%helheden.%Dernæst%findes%de%naturlige%meningsenheder,%
som%er%dele%af%interviewet.%Disse%dele%bestemmes%ud%fra%fortolkerens%egen%vurdering%og%skrives%direkte%
som% de% udtrykkes% af% interviewpersonen.% Når% de% naturlige% meningsenheder% er% bestemt,% findes% det%
centrale%tema%i%hver%naturlig%enhed.%Det%vil%sige,%at%fortolkeren%selv%formulerer%en%sætning%eller%nogle%
stikord,% som% beskriver% temaet% i% den% naturlige% enhed% helt% kort% og% præcist.% Efter% dette% stilles% der%
spørgsmål,%ud%fra%undersøgelsens%formål,%til%de%fundne%centrale%temaer.%Herefter%er%de%koncentrerede%
meninger%af%interviewet%fundet%og%disse%knyttes%sammen%i%et%deskriptivt%udsagn%(Kvale%&%Brinkmann,%
2008;%228).%Meningskondenseringerne%for%de%tre%interviews%er%at%finde%i%specialets%bilag%4,%5%og%6.%%
%

2.4

Realiserbarhed og obduktion

Ifølge%Kvale%og%Brinkmann%findes%der%flere%former%for%generalisering%inden%for%kvalitativ%forskning.%Jeg%
vil% tage% udgangspunkt% i% den% analytiske% generalisering,% som% kræver% en% bedømmelse% af,% hvorvidt%
resultaterne% af% min% undersøgelse% kan% være% vejledende% for,% hvad% der% kan% foretages% i% andre% scenarier%
(Kvale%&%Brinkmann;%2008,%289).%Den%analytiske%generalisering%er%baseret%på%at%foretage%en%analyse%af%
hvilke% ligheder% og% forskelle,% der% er% mellem% to% situationer.% For% at% blive% bevidst% om,% hvorvidt% mine%
undersøgelsesresultater% er% generaliserbare% i% forhold% til% forskellige% nyhedsmediehuse,% vil% jeg% derfor%
benytte% den% analytiske% generalisering% i% specialets% Kapitel% 5:% Strategiudvikling,% hvor% både% analytisk%
generaliserbarhed%og%abduktion%diskuteres.%
%
Yderligere%vil%jeg%tage%udgangspunkt%i%abduktion.%Ved%abduktion%ses%på%flere%forskellige%observationer%
af% en% situation,% og% der% udledes% herefter% en% sammenhæng,% som% leder% til% en% sandsynlig% forklaring.%
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Abduktion% er% dog% ikke% en% logisk% konstruktion,% som% vil% udelukke% eventuelle% andre% måder% at% forstå%
situationer%på.%Abduktion%er%derimod%en%konstruktion,%hvor%de%informationer,%som%er%til%rådighed%i%en%
given% situation,% anvendes% til% at% forstå% situationen.% Derfor% vil% jeg% diskutere,% om% de%
undersøgelsesresultater,% som% jeg% når% frem% til% på% baggrund% af% min% analyse,% kan% overføres% til%
virkeligheden%for%danske%nyhedsmediehuse.%Er%resultaterne,%som%er%opnået%på%baggrund%af%interviews%
med%målgruppen%og%forskere%eksempelvis%generaliserbare%i%forhold%til%alle%danske%nyhedsmediehuse,%
eller%er%der%forhold,%som%begrænser%at%benytte%mine%resultater?%%
%
%
%
%
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3 Kapitel 3: Omverdens-, Livsverdens- og
Brugerverdensanalyser
I%dette%kapitel%påbegyndes%arbejdet%med%Merit%og%Nielsens%Konceptuel%Opdagelse.%Faserne%1,%2%og%3%vil%
i%form%af%analyseresultater%danne%grundlag%for%den%egentlige%konceptudvikling,%som%vil%ske%i%Kapitel%4:%
Konceptudvikling,% hvor% de% resterende% faser% 4,% 5,% 6% og% 7% vil% blive% besvaret.% I% Kapitel% 3% vil%
problemformuleringens%første%underspørgsmål%blive%foretaget.%Dette%underspørgsmål%lyder:%
%
Hvem$er$fremtidens$nyhedslæsere,$set$i$et$samfundsmæssigt$perspektiv,$og$hvilke$behov$har$de$for$
nyhedslæsning?%
%
%
%
%
%
%
%
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%

3.1

Fase 1: Åbne afsæt

I%denne%Fase%1%fastlægges%en%projektbeskrivelse,%som%skal%fungere%som%et%styringsdokument,%der%skal%
hjælpe% til% at% bevare% overblikket% over% både% proces% og% produkt.% Projektbeskrivelsen% kan% revideres%
løbende,% men% er% som% udgangspunkt% styrende% for% projektets% proces.% Merit% og% Nilsen% foreslår,% at% der% i%
denne% fase% fastlægges% et% mål% for% konceptet,% defineres% en% søgeramme% og% en% metode% til%
informationssamling.% Til% at% fastlægge% et% mål% for% konceptudviklingen,% skal% forhold% som% motivation% og%
formål% behandles.% Min% motivation% og% formålet% med% det% samlede% speciale% er% dog% allerede% blevet%
behandlet%i%specialets%indledning,%og%følgende%fastlæggelse%af%mål%for%konceptudviklingen%tager%derfor%
afsæt% i% indledningens% behandling% af% motivation% og% formål.% Informationsindsamling% og% overvejelser%
herom% er% allerede% foretaget% i% specialets% Kapitel% 2,% og% vil% derfor% ikke% blive% yderligere% uddybet% i% her% i%
Fase%1.%
%

3.1.1

Mål for konceptudvikling

Eftersom%jeg%er%optaget%af%den%interaktion,%der%foregår%og%fremadrettet%vil%foregå%mellem%samfund%og%
mediekultur,%og%af%erfaringer%med%inddragelse%af%unge%i%nyhedsformidlingen,%%ønsker%jeg%at%udforme%et%
koncept,% som% danske% nyhedsmediehuse% kan% benytte% til% at% arbejde% videre% med,% hvis% de% ønsker% at%
udvikle% et% nyhedsprodukt,% som% henvender% sig% til% danske% unge.% Dette% nyhedsprodukt% skal% gribe%
nyhedsmediebranchens% udfordringer% og% muligheder% an,% i% en% dansk% samfundsmæssig% kontekst,% og%
præge%danske%unge%til%at%læse%flere%nyheder.%
%
Det% overordnede% mål% med% at% udvikle% dette% nyhedskoncept% er% at% præge% målgruppen;% danske% unge% i%
alderen%13F16%år,%til%at%læse7%flere%nyheder,%så%der%i%udgangen%af%2018%er%10.000%faste%brugere/læsere%
af%nyhedskonceptet.%
%
Dette% mål% er% fastsat% efter% en% vurdering% af,% hvad% der% vil% være% realistisk% at% opnå.% Der% er% cirka% 68.000%
drenge% og% piger% på% hver% årgang% i% alderen% 13% –% 16% år8.% % Det% vil% sige% 272.000% personer,% hvoraf% 10.000%
udgør% knap% 4% %.% Det% vil% altså% sige,% at% 4% %% af% de% 13% –% 16% årige% skal% bruge% nyhedskonceptet% inden%
udgangen%af%2018.%Om%dette%mål%er%rentabelt%vil%være%op%til%det%enkelte%mediehus%at%vurdere.%En%sådan%
7%Nyhedslæsning%begrænser%sig%ikke%blot%til%at%læse%nyheder,%men%kan%ligeledes%indebære%at%se%og%høre%nyheder.%
8%Den%1.%juli%2014%var%der%68.210%på%13%år,%67.884%på%14%år,%68.126%på%15%år,%69.398%på%16%år.%Kilde:%Danmarks%

Statistik:%Folketal%den%1.%i%kvartalet%efter%område,%tid,%alder%og%køn.%Se%bilag%7:%Danmarks%Statistikbank,%folketal%1.%
juli%2014.%
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vurdering% vil% ske% på% baggrund% af% indtægter% på% annoncesalg,% som% udgøre% indtjeningen% for% konceptet.%
Mere%om%indtjening%og%forretningsgrundlag%i%Kapitel%4.%
%

3.1.2

Søgeramme

I% arbejdet% med% at% definere% en% søgeramme% for% konceptudviklingen,% tager% Merit% og% Nielsen%
udgangspunkt%i%følgende%tre%spørgsmål:%
%
1. Hvem%henvender%vi%os%til?%
2. Hvad%vil%give%værdi%til%vores%organisation?%
3. Hvor%realiserbare%opdagelser%søger%vi?%
%
Spørgsmål%3%er%dog%allerede%behandlet%i%Kapitel%2%under%afsnittet;%Realiserbarhed$og$abduktion,%og%vil%
derfor%ikke%bliver%behandlet%yderligere%her%i%Fase%1.%
%

3.1.2.1 Hvem henvender vi os til?
Gruppen;% unge% tilhører% en% vigtig% forbrugergruppe,% dels% fordi% de% er% fremtidens% nyhedslæsere,% og% dels%
fordi,% at% de% har% anderledes% medieF% og% nyhedsvaner% end% andre% avislæsere.% Jeg% ønsker,% jævnfør%
specialets% problemformulering,% at% undersøge,% hvordan% unge% potentielle% nyhedslæsere% kan% præges% til%
at%læse%nyheder.%Efter%at%have%undersøgt%dette,%ønsker%jeg%at%opstille%retningslinjer%for,%hvordan%en%et%
nyhedskoncept%bør%udformes,%således%at%det%henvender%sig%til%denne%forbrugergruppe,%og%dermed%vil%
generere%flere%unge%læsere%for%aviser.%
%
Dette%nyhedskoncept%skal%være%målgruppeorienteret%i%forhold%til%gruppen%unge%i%alderen%13F16%år.%Jeg%
finder%denne%inddeling%meningsfuld,%fordi%der%ofte%sker%et%skift%fra%folkeskole%til%ungdomsuddannelse%i%
16% års% alderen,% og% at% der% vil% ske% en% forskel% i% de% unges% liv% mellem% folkeskole% og% ungdomsuddannelse.%
Desuden%ønsker%jeg%at%beskæftige%mig%med%unge%fremfor%med%børn,%og%da%man%som%13%årig%betragtes%
som%teenager,%finder%jeg%det%naturligt%med%denne%afgrænsning.%Børn%kan%naturligvis%også%opfattes%som%
fremtidens%nyhedslæsere%og%vil%derfor%ligeledes%være%en%vigtig%forbrugergruppe%af%beskæftige%sig%med.%
Dog%har%vi%i%Danmark%for%nyligt%set%et%forslag%til,%hvordan%nyhedsmediehuse%kan%rette%fokus%mod%børn%
gennem%børneavisen%Kids’%News,%som%også%er%omtalt%i%specialets%indledning.%Desuden%har%de%unge%flere%
års%skolegang%bag%sig%og%de%vil%være%kognitivt%mere%udviklede%end%børn,%og%jeg%vurderer%derfor,%at%de%
unge%vil%være%mere%parate%til%at%læse%nyheder%end%børn%vil.%
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3.1.2.2 Hvad vil give værdi til vores organisation?
Ved%at%benytte%metoden%Konceptuel%Opdagelse%til%udformning%af%et%nyhedskoncept,%skal%der%foretages%
henholdsvis% en% Omverdensanalyse,% en% Livsstilsanalyse% og% en% Brugerverdensanalyse.% Det% vil% være%
værdifuldt%at%indhente%viden%fra%forskere%i%form%af%ekspertinterviews,%og%til%analysen%af%målgruppens%
livsstil%og%brugerverden%vil%det%være%værdifuldt%at%indhente%empiri%fra%målgruppen%selv.%Overvejelser%
om%indsamling%af%empiri%er%allerede%behandlet%i%specialets%Kapitel%2;%Metode$til$udvikling$af$koncept,%og%
vil% derfor% ikke% blive% uddybet% yderligere.% Det% kan% dog% tilføjes,% at% der% vil% blive% benyttet% en% eksplorativ%
tilgang% til% at% tilrettelægge% et% nyhedskoncept,% som% er% tilpasset% målgruppen.% Den% eksplorative% tilgang%
søger% at% udforske% forholdsvist% bredt,% og% målet% med% denne% tilgang% er% at% gå% alternative% veje.% Til% at%
udforme%et%koncept%for%et%nyhedsprodukt,%som%skal%henvende%sig%til%unge%i%alderen%13F16%år,%kan%den%
udforskende% tilgang% fremme% nytænkning% og% identificere% nye% sammenhænge% i% forhold% til%
problemstillingen.%
%

3.1.3

Indkredsning af samfund

Før%en%egentlig%Omverdensanalyse%påbegyndes,%vil%det%samfund,%som%vi%på%nuværende%tidspunkt%
befinder%os%i%blive%indkredse%og%beskrevet%i%Fase%2.%Grunden%hertil%er,%at%når%jeg%forsøger%at%forstå%
målgruppen,%så%er%det%afgørende,%at%jeg%ligeledes%har%en%forståelse%for%de%tendenser%og%karakteristika,%
som%betegner%det%samfund,%de%unge%færdes%i.%En%forståelse%af%den%tid%vi%lever%i,%vil%således%gøre%mig%i%
stand%til%at%forstå,%hvorfor%de%unge%handler%som%de%gør,%hvilket%vil%være%gavnligt%for%mig%i%forhold%til%at%
udføre%Omverdensanalysen%samt%LivsverdensF%og%Brugerverdensanalysen%i%Fase%3.%Til%at%foretage%
denne%indkredsning%vil%forskellige%samfundsteoretikere%og%samfundsteoretiske%tekster%blive%benyttet.%
Til%at%definere%tendenser%og%udviklinger%i%samfundet%benyttes%først%og%fremmest%Anthony%Giddens%
(1996),%og%supplerende%Andersen%(2007)%samt%Firat%&%Venkatesh%(1993).%Til%at%definere%forbrugere%i%et%
postmoderne%samfund%benyttes%Kotler%(2009),%Olin%(2000)%og%DebelFHansen%(2002).%Endeligt%benyttes%
Kongsholm%(2010)%og%Brandt%(2001)%til%at%rette%fokus%mod%forbrugeradfærd%blandt%unge.%
%

3.1.4

PEST-tjekliste

Til% at% foretage% Omverdensanalysen% vil% der% yderligere% blive% gjort% brug% af% PESTFtjeklisten% til% at%
identificere% faktorer% i% mediebranchen,% som% vil% have% indflydelse% på% nyhedsmediehuses% strategiske%
muligheder.%
%
En% organisations% miljø% er% en% bred% betegnelse,% som% bruges% til% at% betegne% forhold% uden% for% en%
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organisation.%Elementer%i%miljøet%kan%med%tiden%ændre%sig%drastisk,%og%derfor%er%organisationer%nødt%til%
at%justere%deres%strategi%løbende.%For%at%være%i%stand%til%at%identificere%faktorer,%som%organisationer%kan%
have% indflydelse% på,% opdeles% organisationers% miljø% i% henholdsvis% et% fjernF% og% nærmiljø% (Lynch,% 2012;%
74F75).%
%
En% PESTFtjekliste% er% i% dette% speciale% benyttet% til% at% rette% fokus% på% samfundsmæssige% forhold,% og% altså%
mediehuses%omverden,%som%har%betydning%for%læsning%af%nyheder%blandt%målgruppen.%PESTFtjeklisten%
er% et% teoretisk% værktøj,% som% netop% benyttes% til% at% identificere% faktorer% i% en% organisations% omverden,%
som%har%indflydelse%på%organisationens%strategiske%muligheder.%PESTFtjeklisten%består%af%en%liste%med%
fire%faktorer%i%organisationens%omgivelser,%som%antages%at%være%parametre,%som%vil%have%indflydelse%på%
den%måde%mediebranchen%og%samfundet%ser%ud%nu%og%vil%udvikle%sig%på%i%fremtiden.%Disse%fire%faktorer%
bør%dog%ikke%ukritisk%medtages%i%en%senere%analyse,%fordi%alle%faktorer%ikke%nødvendigvis%er%relevante%
for%den%aktuelle%organisation%eller%branche.%PESTFtjeklisten%er%således%ikke%en%obligatorisk%formel,%men%
nærmere% en% brugbar% tjekliste,% som% kan% benyttes% selektivt,% når% der% ønskes% foretaget% en% analyse% af% en%
organisations%omverden.%(Lynch,%2012;%82F83).%De%fire%faktorer%i%PESTFtjeklisten%er:%
%
P - Politiske forhold:) Indflydelse% fra% politiske% partier% og% sammenslutninger% både% lokalt,% regionalt,%
nationalt%og%på%europæisk%niveau.)Lovgivning,%eksempelvis%i%forhold%til%beskatning%af%virksomheder%og%
lovgivning%for%medarbejdere.) Organisationens%forhold%til%den%siddende%regering.) Statsligt% ejerskab% af%
branchen%og%regeringens%holdning%i%forhold%til%konkurrence%og%markedsmonopol.)
)
E - Økonomiske forhold:) Forhold% som% inflation,% forbrugeres% indkomst% og% udgifter,% valutakurser,%
arbejdsløshed,%oliepriser%og%statslige%tilskud%
)
S - Sociale og kulturelle forhold:) Livsstil,% holdninger% og% diskurser% i% samfundet,% demografi,%
befolkningens%uddannelse%og%sundhed.%
)
T - Teknologiske forhold:) Nye% teknologiske% forbrugsmønstre% og% produkter,% indflydelse% fra% sociale%
medier,%nye%muligheder%som%følge%af%teknologisk%udvikling,%hastighed%for%tilegnelse%af%nye%teknologier.)
I% denne% Omverdensanalyse% benyttes% PESTFtjeklisten% dog% ikke% til% at% undersøge% omverdenen% for% en%
specifik%organisation,%men%i%stedet%til%at%identificere%alle%tænkelige%faktorer%i%mediebranchen,%som%kan%
have% indflydelse% på% værdiskabelse% for% mediehuse,% som% beskæftiger% sig% med% formidling% af% nyheder% i%
Danmark.% Grunden% hertil% er,% at% PESTFtjeklistens% fire% faktorer% er% essentielle% i% forhold% til% at% opnå%
kendskab% til% organisationers% omverden% og% branche,% og% kan% derfor% benyttes% til% at% danne% et% billede% af,%
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hvordan%mediebranchen%højst%sandsynligt,%bedst%tænkeligt%eller%værst%tænkeligt%vil%se%ud%i%fremtiden.%
Ligeledes%kan%PESTFtjeklisten%benyttes%til%at%identificere%Trends%og%Driving$Forces%og%danne%et%billede%af%
en%mulig%fremtid%for%mediebranchen%generelt.%
PESTFtjeklisten% kritiseres% for% at% være% basseret% på% fortiden,% selvom% det% er% hensigten% at% forudsige%
fremtiden%med%denne%analyse.%Dog%kan%fremtiden%forudsiges%ud%fra%antagelsen,%at%man%ved%at%kigge%på%
fortiden% kan% give% et% billede% af% fremtiden.% Desuden% beskyldes% tjeklisten% for% ikke% at% fremsætte% nogle%
konkrete% forslag% til% hvordan% de% identificerede% forhold% håndteres.% Dog% fungerer% tjeklisten% godt% som%
indledning% til% en% analyse% af% forhold,% som% bør% tages% højde% for.% Slutteligt% kritiseres% PESTFtjeklisten% for%
ikke%at%være%fyldestgørende%i%forhold%til%de%forhold,%der%medtages.%PESTFtjeklisten%kan%derfor%udvides%i%
tilfælde,%hvor%yderligere%faktorer%som%lovgivningsmæssige%og%miljømæssige%forhold%har%indflydelse%på%
organisationens% strategiske% muligheder.% I% sådanne% tilfælde% vil% PESTFtjeklisten% blive% udvidet% til% en%
PESTELFtjekliste.% Jeg% vil% forholde% mig% selektivt% til% tjeklistens% faktorer% og% nøjes% med% at% foretage% en%
analyse% af% de% vigtigste% forhold,% og% benyttet% disse% til% at% identificere% værdiskabende% faktorer% i%
mediebranchen.% Disse% vil% være% S% –% Sociokulturelle% forhold% og% T% –% Teknologiske% forhold% og% E% –%
Økonomiske%forhold.%
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3.2

Fase 2: Omverdensanalyse

I%Fase%2%er%der,%som%nævnt,%fokus%på%at%identificere%strategiske%muligheder%i%omverdenen,%og%der%rettes%
derfor% fokus% på% markeder,% priser,% konkurrencestrukturer% og% teknologi.% De% overordnede% spørgsmål,%
som%søges%besvaret%i%denne%fase%er:%
%
•

Hvor%bevæger%markedet%sig%hen?%

•

Hvad%er%de%vigtigste%forandringskræfter%for%markedet?%

•

Hvordan%påvirker%disse%kræfter%virksomhedens%kurs%fremad?%

•

Hvilke%strategiske%muligheder%åbner%sig%som%følge%af%ændringerne?%

%
Disse% spørgsmål% besvares% ved% at% foretage% en% analyse% af% PESTFtjeklistens% tre% faktorer% E% (Økonomiske%
faktorer),% S% (Sociokulturelle% faktorer)% og% T% (Teknologiske% faktorer),% og% ved% at% foretage% en% analyse% af%
målgruppens% adfærd% og% holdninger% i% forbindelse% med% nyhedslæsning.% Som% nævnt% i% Fase% 1% vil% en%
indkredsning%af%det%samfund,%vi%befinder%os%i,%først%finde%sted.%
%

3.2.1

Indkredsning af samfund

Vi% lever% i% en% tid,% som% har% mange% navne:% moderniteten,% postFmoderniteten,% senmoderniteten% og% den%
digitale% alder,% for% bare% at% nævne% få% af% disse% betegnelser.% Men% hvilke% forhold% definerer% den% tidsalder,%
som%vi%lever%i%nu?%
%
Moderniteten%er%en%bred%betegnelse,%som%benyttes%om%det%samfund,%som%har%kendetegnet%den%vestlige%
verden% de% seneste% to% århundrede.% Moderniteten% er% overordnet% præget% af% en% rationel% og% totalitær%
tankegang,%og%af%en%begyndende%individopfattelse.%Der%sker%en%adskillelse%fra%de%traditionelle%samfund,%
og%en%frigørelse%fra%kirkelige%og%samfundsmæssige%autoriteter,%og%der%bliver%rettet%fokus%på%fænomener%
som% urbanisering% og% teknologi% (Andersen,% 2006;% 504).% Den% engelske% sociolog% Anthony% Giddens% har% i%
sin% bog% Modernitet$og$selvidentitet% (1996)% beskrevet% sin% forståelse% af% det% moderne% samfund.% Giddens%
mener,%at%der%er%tre%afgørende%faktorer%i%vores%samfund,%som%særligt%er%med%til%at%definere%den%periode,%
vi% lever% i% nu.% Den% første% faktor% er,% hvad% Giddens% kalder% adskillelsen$i$tid$og$rum% (Giddens,% 1996;% 32).%
Giddens%påpeger,%at%vi%i%samfundet%i%dag,%er%kommet%til%et%stadie,%hvor%vi%ikke%længere%er%afhængige%af%
ansigtFtilFansigt% kommunikation% med% andre% medborgere.% Vi% lever% med% mange% former% for% teknologi,%
som%i%hverdagen%hjælper%os%med%at%kommunikere%og%sprede%information%på%tværs%af%fysiske%barrierer,%
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landegrænser,%krigszoner%med%mere.%En%stor%del%af%adskillelsen%i%tid%og%rum%sker%i%mediebilledet,%og%om%
dette%siger%Giddens:%%
%
”(…)$et$mediums$medvirken$til$tidArumArelationernes$forandring$afhænger$ikke$
primært$ af$ det$ indhold$ eller$ de$ ”beskeder”,$ det$ bærer,$ men$ af$ dets$ form$ og$
reproducerbarhed”$(Giddens,%1996;%36).$
%
I% mediebilledet% ses% der% således% en% adskillelse% i% tid% og% rum% idet% den% teknologiske% udvikling% giver%
mulighed% for,% at% en% medietekst% kan% reproduceres% og% dermed% publiceres% på% ny% gentagne% gange% på%
gentagne%medier.%Denne%tendens%ser%vi%i%høj%grad%brugt%på%sociale%medier,%hvor%nyheder%reproduceres%
ved% at% de% bliver% delt% mellem% brugere% af% de% sociale% medier,% og% denne% tendens% er% således% med% til% at%
definere%et%mediebillede,%som%udvikler%sig%uafhængigt%af%ansigtFtilFansigt%kommunikation.%
%
Den% næste% faktor% er% det,% som% Giddens% kalder% for% udlejringsmekanismer.% Der% er% sket% en% udlejring% af%
sociale%systemer%til%abstrakte%systemer.%Mange%af%de%funktioner,%som%traditionelt%har%fundet%sted%i%hos%
familien,% såsom% børnepasning,% opdragelse% og% pasning% af% ældre,% er% nu% udlejret% til% markedet% eller% til%
staten.% Det% betyder,% at% vi% er% afhængige% af% de% to% faktorer,% som% Giddens% kalder;% symbolske$ tegn% og%
ekspertsystemer.% Symbolske% tegn% skal% sær% forstås% som% penge,% som% betyder,% at% man% kan% betale% sig% til%
omsorg.%Med%ekspertsystem%mener%Giddens,%at%vi%i%vores%moderne%verden,%har%inddelt%vores%samfund%i%
forskellige% ekspertiseområder% og% med% dertilhørende% eksperter% (Giddens,% 1996;% 30).% Individerne% i%
vores%samfund%specialiserer%sig%indenfor%forskellige%områder,%og%det%giver%følgende%konsekvens%i%følge%
Giddens:%
%
”Enhver,$ der$ lever$ under$ modernitetens$ betingelser,$ er$ påvirket$ af$ en$ mængde$
abstrakte$ systemer$ [ekspertsystemer% blandt% andet]$ og$ kan$ i$ bedste$ fald$ kun$
gøre$ brug$ af$ overfladisk$ viden$ om$ deres$ tekniske$ funktioner”$ (Giddens,% 1996;%
35).$
%
Vores%moderne%samfund%er%altså%ifølge%Giddens%også%defineret%ved,%at%vi%alle%sammen%kun%kan%gøre%os%
et%overfladisk%indblik%i%andre%fagområder,%livsstile%med%mere.%Vi%er%med%andre%ord%nødt%til%at%stole%på%
samfundets%eksperter,%fordi%vi%simpelthen%ikke%har%tid%til%at%sætte%os%tilbundsgående%ind%i%alle%aspekter%
af% det% samfund,% vi% lever% i.% Trods% det% faktum% at% vi% befinder% os% i% et% ekspertsystem,% påpeger% Giddens%
alligevel%en%menneskelig%kritisk%indstilling%overfor%den%sikre%viden%(Giddens,%1996;%33).%Denne%kritiske%
indstilling%er%den%tredje%faktor,%hvilken%Giddens%kalder%for%institutionel$refleksivitet.%Denne%refleksivitet%
overfor%den%sikre%viden,%kan%ligeledes%drages%over%på%det%modernes%samfunds%ekspertsystem:%

35!Side

Fra forandringer til strategisk koncept
%
”Meget$få$mennesker$kan$opretholde$en$urokkelig$tillid$til$de$systemer$af$teknisk$
viden,$som$de$er$i$berøring$med,$og$alle$sorterer$bevidst$eller$ubevidst$mellem$de$
konkurrerende$ handlingsmuligheder,$ som$ sådanne$ systemer$ (eller$ en$
tilbagetrækning$fra$dem)$giver.$Tillid$flyder$ofte$sammen$med$den$pragmatiske$
accept:$ Det$ er$ en$ form$ for$ ”handel”,$ som$ individet$ ”slår$ af”$ med$ modernitetens$
institutioner”$(Giddens,%1996;%36).$
%
Giddens%mener%således,%at%vi%trods%denne%tillid%til%eksperterne,%bliver%nødt%til%at%forholde%os%kritiske%til%
dem,%men%han%mener%også,%at%vi%ikke%kan%gøre%det%hele%tiden,%og%derfor%sorterer%vi%i%hvilke%eksperter,%vi%
nærer%tillid%til,%både%bevidst%og%ubevidst.%
%
Disse%nye%retninger%og%tankegange%i%Moderniteten,%er%med%til%at%skabe%kulturelle%skel%samt%opløsning%af%
grænser% i% samfundet,% og% har% betydning% for% en% ny% samfundsudvikling,% der% får% betegnelsen%
Postmoderniteten.%
%

3.2.1.1 Det postmoderne samfund
Hvor% der% tidligere% herskede% en% opfattelse% af,% at% politiske% ideologer% havde% de% rigtige% svar% på% alt% og% at%
kristendommen% indeholdte% de% endegyldige% sandheder% angående% korrekt% livsførelse,% bliver% det% i%
postmoderniteten% gjort% op% med% denne% universelle% tankegang.% De% moderne% legitimitetsfortællinger%
betvivles,%hvilket%ifølge%den%franske%filosof%JeanFFrancois%Lyotard9%sker%på%grund%af%samfundets%øgede%
kompleksitet.%Verden%kan%ikke%længere%forstås%som%entydig%og%gennemskuelig,%hvilket%er%en%forskel%fra%
verdensopfattelsen% i% moderniteten.% I% teksten% Postmodernity:$ the$ age$ of$ marketing,% af% Firat% og%
Venkatesh,%kan%postmoderniteten%derimod%beskrives%som:%
%
“(…)$ a$ call$ for$ a$ diversity$ or$ multiplicity$ of$ narratives,$ a$ liberation$ from$ all$ conformity,$ and$ a$
freedom$to$experience$as$many$ways$of$being$as$desired.”%%(Firat%&%Venkatesh,%1993;%229).%%
%
Postmoderniteten%er%altså%præget%af%et%fravær%af%dominerende%principper%og%ideologier,%og%er%derimod%
kendetegnet%ved%værdiskabende%strømninger,%som%er%med%til%at%skabe%et%mere%fragmenteret%samfund.%
%
Postmoderniteten% bliver% desuden% ofte% sat% i% forbindelse% med% tesen% om% bortfaldet$ af$ de$ Store$
fortællinger.% I% modsætning% til% tidligere% længsel% efter% mening% med% tingene,% så% sker% der% i%
9%JeanFFrancois%Lyotard:%Fransk%filosof,%som%blev%kendt%for%sine%ideer%om%den%postmoderne%tilstand.%

36!Side

Fra forandringer til strategisk koncept
postmoderniteten% et% opgør% med% de% store% fortællinger,% som% beskrives% af% JeanFFrancois% Lyotard% som%
helhedsopfattelser,%ideologier%og%religiøse%og%filosofiske%værdisystemer,%som%kristendom,%nationalisme%
og% marxisme% (Andersen,% 2007;% 505).% Tidligere% skabte% det% enkelte% individ% sin% identitet% ud% fra% de%
fællesskaber% og% relationer,% såsom% politiske% partier% og% kirkekreds,% som% vedkommende% indgik% i.% I%
modsætning% til% Modernitetens% Store$ fortællinger% opstår% der% i% postmoderniteten% fokus% på% individets%
egne% fortællinger% og% dannelsesprocesser;% den$ Lille$ historie.% Det% enkelte% individ% har% mulighed% for% at%
spille%sin%egen%rolle%både%i%samfundet%og%privat.%Denne%individualisering%betyder,%at%mennesket%bliver%
betragtet% som% et% fragmenteret% menneske,% som% er% åbent% overfor% nye% impulser,% trends% og% tendenser,%
som%er%i%konstant%forandring%(Andersen,%2007;%509).%
%

3.2.1.2 Forbrugere i postmoderniteten
Forbrugeren%i%det%postmoderne%samfund%har%ikke%kun%brug%for%at%få%tilfredsstillet%sine%fysiske%og%basale%
behov,% men% behov% som% selfAactualisation$ og$ selfAdevelopment$ needs,$ som% Maslow10%betegner% dem,$ får%
ligeledes% betydning% for% forbrugere.% Kotler% (2009)% beskriver,% hvordan% forbrugere% kan% danne% deres%
identiteter%og%opfylde%selvrealiserende%behov%ud%fra%deres%forbrug:%
%
“Consumers$often$choose$and$use$brands$that$have$a$brand$personality$consistant$with$their$own$
actual$ selfAconcept$ (how$ we$ view$ ourAselves),$ although$ the$ match$ may$ instead$ be$ based$ on$ the$
consumer’s$ideal$selfAconcept$(how$we$would$like$to$view$ourselves)$or$even$on$other’s$selfAconcept$
(how$we$think$others$see$us)”$(Kotler,%2009;%231).$
%
Anthony% Giddens% knytter% ligeledes% forbrug% og% livsstil% sammen% med% identitet% og% udtrykker% i%
tidsskriftsartiklen% (Post)moderniteten$ og$ dens$ konsekvenser$ for$ unges$ identitetsdannelse$ og$ værdier$
(2002)$følgende:%
%
”Efter$ mytens,$ ritens$ og$ de$ store$ fortællingers$ sammenbrud,$ forflyttes$ det$
identitetsskabende$ arbejde$ mere$ og$ mere$ til$ overfladen,$ til$ tegnenes$ og$ symbolernes$
verden,$ til$ livsstil$ og$ mode$ (…)$ Valg$ af$ livsstil$ giver$ identiteten$ en$ udtryksform.”% (DebelF
Hansen;%2002;%881).%
%
Ifølge% Giddens% udtrykkes% identitet% blandt% mennesker,% som% lever% i% postmoderniteten% ikke% blot%
udvendigt,%men%ER%udvendig,%såsom%beklædning,%mad,%adfærd,%musik%og%mødesteder.%Livsstil%er%ikke%
noget%man%fødes%til%eller%arver,%men%noget%man%køber%sig%til%eller%tager%til%sig.%Iscenesættelse%af%sig%selv%
10%A.H.%Maslow:%Amerikansk%psykolog,%som%blandt%andet%udviklede%behovspyramiden.%
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sker%gennem%disse%ydre%værdier,%og%derfor%er%forbrug%essentielt%for%det%postmoderne%menneske.%I%dette%
fragmenterede% forbrugssamfund% skiller% man% sig% ud% fra% nogen% og% forenes% med% andre% ligesindede%
gennem%symboler.%Ved%at%stræbe%efter%at%udtrykke%sin%trang%til%at%høre%til,%samtidig%med%at%skille%sig%ud%
fra% sine% omgivelser,% tilfredsstilles% menneskets% behov% for% tilhørsforhold,% fællesskabsorientering% og%
status%(Olins,%2000;%54).%
%

Forbrugeradfærd blandt unge
$
Unge%i%alderen%fra%cirka%13%år%til%slutningen%af%20’erne%udgør%knap%18%%af%befolkningen,%men%de%udgør%
36%%af%forbruget.%De%unge%udgør%en%stor%del%af%det%samlede%forbrug%og%er%derfor%en%forbrugergruppe,%
som% alle% branchen% bør% forholde% sig% til.% Denne% forbrugergruppe% er% ligeledes% en% kompliceret%
forbrugergruppe%og%adskiller%sig%fra%andre%forbrugergrupper%på%områder%som%deres%forhold%til%brands,%
deres%magtfulde%indflydelse%på%produktudvikling%og%markedsføring,%deres%store%sociale%netværk,%deres%
teknologiske% interesse% og% evner% til% at% navigere% i% den% digitale% verden.% % (Kongsholm,% 2010;% 45F46).%
Begreber% som% fritid,% frihed% og% forbrug% bliver% i% høj% grad% koblet% sammen% med% unge,% fordi% de% er% den%
gruppe,%som%har%de%bedste%muligheder%for%at%afprøve%forbrugets%muligheder.%De%har%både%tid%og%penge,%
og% de% unges% fritid% spiller% en% stor% rolle% i% deres% liv,% og% derfor% er% det% oplagt% at% skabe% nye% kommercielle%
muligheder% blandt% denne% gruppe.% I% mange% henseender% kan% ungdommen% endda% opfattes% som%
forbrugersamfundets% pionerer,% fordi% mange% unge% er% eksperimenterende% og% viser% nye% veje% inden% for%
musik,%krop,%tøjstil%og%livsstil%i%det%hele%taget%(Brandt,%2011;%15).%%
%
Der%opstår%en%række%muligheder%på%baggrund%ovenstående%skildring%af%de%unge%som%forbrugergruppe.%
Da% gruppen% udgør% en% stor% del% af% forbruget% i% Danmark,% og% der% dermed% vil% være% et% stort%
markedspotentiale% blandt% denne% gruppe,% bør% nyhedsmediebranchen% forholde% sig% til% de% unge% ved% at%
målrette% både% markedsføring% og% produkter% specifikt% efter% denne% gruppe.% Det% vil% være% en% styrke% for%
nyhedsmediebranchen% at% udvikle% et% nyhedskoncept,% som% benyttes% af% denne% gruppe,% da% gruppen% som%
nævnt%ofte%baner%vej%for%trends%og%tendenser%blandt%resten%af%befolkningen.%Da%de%unge%har%forholdsvis%
meget% tid% og% mange% penge,% opstår% der% et% yderligere% en% mulighed% for,% at% rette% fokus% mod% denne%
forbrugergruppe.%
%
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3.2.2

Analyse

af

Økonomiske,-

Sociokulturelle-

og

Teknologiske forhold
I% dette% afsnit% vil% der% blive% foretaget% en% analyse% af% tre% af% PESTFtjeklistens% faktorer;% EFØkonomiske,% SF
Sociokulturelle%og%TFteknologiske%forhold.%Det%er%vurderet,%at%det%vil%være%væsentlige%at%forholde%sig%til%
disse%faktorer%i%denne%omverdensanalyse,%hvor%nyhedsmediebranchens%omverden%ønskes%undersøgt.%
%

3.2.2.1 E - Økonomi
Udviklingen%i%den%danske%økonomi%generelt%og%især%udviklingen%for%avislæseres%økonomi,%har%direkte%
betydning% for% mediehuses% bundlinje% (Heering,% 2009;% 1).% Først% og% fremmest% drives% mediehuse% rent%
økonomisk% både% af% avislæsere% og% af% organisationer,% som% ønsker% at% betale% penge% for% at% indrykke%
annoncer%i%aviserne.%Avislæsere%betaler%penge%for%at%læse%nyheder,%som%publiceres%af%mediehusene,%og%
annoncører% betaler% penge% for% at% få% indrykket% annoncer.) Annonceindtjeninger% har% i% mange% år% udgjort%
halvdelen%af%omsætningen%på%danske%aviser,%mens%den%anden%halvdel%kom%fra%salget%(Lægaard,%2013;%
50).%De%seneste%års%finansielle%krise%betyder,%at%mange%virksomheder%har%fravalgt%og%stadig%fravælger%
at%indrykke%annoncer%i%aviser.%Faldende%salg%af%aviser%kan%ligeledes%skyldes,%at%mange%læsere%fravælger%
at% betale% for% at% læse% nyheder,% og% i% stedet% læser% gratis% nyheder% på% internettet% (Bak,% m.% f.,% 2012;% 169).%
Dermed% har% økonomiske% forhold% store% konsekvenser% for% både% annonceindtægter% og% for%
abonnementsindtægter.% Til% trods% for% trusler% fra% især% internettets% frembrud,% så% medfører% internettet%
ligeledes%adskillige%muligheder.%For%det%første%giver%den%digitale%udvidelse%mulighed%for%at%udvikle%nye%
digitale%nyhedsprodukter.%Desuden%er%internettet%en%mulighed%for%at%udvide%avisernes%rækkevidde%og%
for%at%indhente%online%annonceindtægter.%
%

Den økonomiske krises betydning for de unges adfærd
I%artiklen%Generation$Z$er$på$vej%bragt%på%avisen%Berlingskes%hjemmeside,%beskrives%danske%unge%som%
ansvarlige,%målrettede%og%en%anelse%kedelige.%Fremtidsforsker%Marianne%Levinsen%fortæller,%at%hun%har%
erfaret,% at% unge% ikke% gider% at% lalle% rundt,% men% er% seriøse% og% målrettede.% Denne% målrettede% tilgang%
beskriver% Levinsen,% som% en% reaktion% på% den% samfundsøkonomiske% situation,% som% vi% befinder% os% i,% og%
som% en% forståelse% for,% at% tiden% er% anderledes% end% dengang% generationen% før% dem,% Generation% Y11,%
voksede%op:%
$

11%Generation%Y:%Født%i%årene%1977F1994%og%er%derfor%den%generation,%som%kommer%før%Generation%Z,%som%er%født%

fra%1990F2000,%og%målgruppen%for%specialets%nyhedskoncept%tilhører%derfor%Generation%Z.%%
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(…)$ det$ bliver$ ikke$ bare$ serveret$ for$ dem$ på$ et$ sølvfad,$ som$ det$ gjorde$ for$ Y’erne$ i$ en$
periode$ vel.$ Hvor$ det$ hele$ bare$ var$ nemt$ og$ godt$ og$ man$ kunne$ vælge$ fra$ alle$ hylder$ på$
arbejdsmarkedet.”%(Bilag%8;%s.%1).%
%
Ifølge%Levinsen%har%den%økonomiske%samfundsudvikling%haft%betydning%for%unges%adfærd%i%forhold%til%at%
være%ansvarlige%og%målrettede.%Generation%Z%har%været%vidner%til%finanskrisen%og%de%er%derfor%bevidste%
om,% at% det% ikke% er% en% selvfølge% at% klare% sig% godt% i% den% vestlige% verden.% Derfor% oplever% mange% unge%
mennesker% et% pres.% Ifølge% ungdomsforsker% Jens% Christian% Nielsen 12 ,% er% Generation% Z% derfor%
ansvarsfulde,%og%de%ser%det%som%deres%egen%opgave%at%sørge%for,%at%det%går%dem%godt%(Rahbek,%2013;%3).%
%

3.2.2.2 S – Socio-kulturelle forhold
Sociolog% ved% Københavns% Universitet% Jakob% Johan% Demant% påpeger,% at% den% eksperimenterende% og%
eksponerende% livsstil% blandt% unge,% som% både% Giddens% (DebelFHansen;% 2002)% og% Kotler% (2009)%
beskriver13,% % på% den% ene% side% skaber% muligheder% for% de% unge% i% samfundet,% men% på% den% anden% side%
skaber%kontraster%mellem%grupper%i%samfundet:%
%
”Så$samtidig$med,$at$det$samfund$her,$det$skaber$en$mulighed$for$de$fleste$unge$for$at$være$
meget$ eksponerende$ overfor$ en$ form$ for$ smag$ og$ efter$ rangering$ og$ efter$ interesser$ og$
efter$ nogle$ tendenser$ og$ så$ videre$ ikke,$ altså$ lader$ sig$ forføre$ kan$ man$ sige,$ så$ har$ vi$
faktisk$også$en$stor$gruppe$unge,$som$der$ikke$i$samme$omfang$er$i$stand$til$det.$(…)$Og$det$
skaber$ både$ nogle$ modreaktioner$ og$ det$ skaber$ også$ helt$ klar$ nogle$ problemstillinger$
synes$jeg$(…)”%(Bilag%10,%s.%3).%
%
Den% fragmentering,% som% er% tilstede% i% postmoderniteten,% og% som% både% Firat% &% Venkatesh% (1993),%
Andersen% (2009)% og% Olin% (2000)% taler% om,% kan% ifølge% Demant% genkendes% blandt% unge% i% Danmark.%
Værdiskabelse% gennem% symboler% er% en% selvfølgelighed% hos% en% del% af% samfundets% unge,% mens% andre%
unge% ganske% simpelt% ikke% har% råd% til% at% eksponere% sig% selv% på% denne% måde.% Ifølge% Demant% betyder%
denne% fragmentering,% at% der% opstår% nogle% problemstillinger.% Størstedelen% af% de% unge% opfattes% som%
ressourcestærke%unge,%som%er%i%færd%med%at%eksperimentere%med%at%skabe%deres%egne%identiteter,%men%
på% den% anden% side% er% der% en% gruppe% unge,% hvis% liv% er% påvirket% af% negativ% social% arv.% De% er% koblet% af%
samfundet%og%står%svagere%i%forhold%til%at%få%en%uddannelse,%komme%på%arbejdsmarkedet%og%blive%der:%

12Jens%Christian%Nielsen:%Institut%for%Uddannelse%og%Pædagogik,%DPU,%Forskningsprogrammet%Diversitet,%Kultur%

og%Forandring.%Forsker%i%unge%og%livsstil%og%ungdomskultur.

%
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%
”Der$er$jo$ikke$nogen$tvivl$om,$at$vi$er$i$et$samfund,$hvor$vi$kan$se,$at$de$unge,$som$vokser$
op$med$forældre$som$har$korte$uddannelser$eller$som$var$unge$på$arbejdsmarkedet,$jamen$
det$er$også$i$højere$grad$dem,$som$selv$har$svært$ved$at$komme$ind$på$arbejdsmarkedet$og$
som$har$svært$ved$at$få$uddannelse$og$så$videre.”$(Bilag%10,%s.%1F2).%
%
Med%den%sociale%arv%menes%det,%at%holdninger,%tænkemåder,%sprogvaner,%sociale%ambitioner%med%mere%
overføres%fra%generation%til%generation.%Den%franske%sociolog%Pierre%Bourdieu%har%udformet%en%teori%om%
denne% sociale% arv.% Teorien% viser,% at% sociale% forhold% som% familiens% sociale,% økonomiske,%
uddannelsesmæssige% og% kulturelle% status% præger% mennesker% langt% ind% i% voksenlivet% (Brandt;% 2011;%
51).%%
%
En% undersøgelse% lavet% af% Capacent% Epinion% for% Aarhus% Universitet% viser,% at% danskere% finder% sammen%
om% særinteresser% på% internettet% fremfor% at% være% aktive% i% foreningslivet.% De% fleste% danskere% forfølger%
deres%særlige%interesser%når%de%benytter%internettet,%og%besøger%omkring%10%hjemmesider,%hvorpå%de%
finder%netværksrelationer%til%andre,%som%de%har%samme%interesser%som.%Således%opstår%der%nye%sociale%
sfærer%på%internettet,%som%alternativ%til%dem%i%foreningslivet%(Brandt,%2011;%55).%Professor%ved%Uppsala%
Universitet% i% Sverige,% medieforskere% Christian% Christensen,% mener,% at% denne% undersøgelse% viser,% at% vi%
fordeler%os%efter%interesser,%alder%og%andre%sociologiske%forhold%og%derfor%er%samfundet%præget%af%store%
forskelligheder%(Brandt,%2011;%55F56).%
%
Mediejournalist% vært% på% P1Fprogrammet% Mennesker$og$Medier% Lasse% Jensen% beskriver% i% artiklen% Mig,$
mig,$mig%bragt%i%Information%d.%3.F7.%2013,%at:%
%
”Nettets$ uendelighed$ og$ grænseløse$ omfang$ giver$ mig$ [læs:% forbrugere]$ mulighed$ for$ at$
sammensætte$mit$medieforbrug$helt$efter$egen$smag$og$egne$interesser.”$$
%
Ifølge% Lasse% Jensen% peger% medieudviklingen% på,% at% alle% former% for% nyhedsmedier% retter% sig% mod%
smallere%og%smallere%målgrupper%og%at%medier,%som%har%et%bredt%indhold%i%forsøget%på%at%favne%bredt,%er%
de%medier,%som%mister%oplag.%Ses%denne%opfattelse%i%lyset%af%postmoderne%strømninger,%forstår%jeg,%at%
individualisering%har%betydning%for%de%unges%behov%for%at%sammensætte%nyheder%som%de%selv%ønsker%
det.%
%
Ifølge%Marianne%Levinsen%har%Generation%Z%været%vant%til,%at%der%er%blevet%taget%store%hensyn%til%dem%
gennem% deres% barndom.% De% er% blevet% lyttet% til% og% er% blevet% taget% med% til% drøftelser% om% eksempelvis%
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feriemål% og% aftensmad.% Desuden% har% denne% generation,% ifølge% Levinsen,% oplevet% et% skolesystem,% hvor%
undervisning%er%blevet%tilpasset%den%enkeltes%behov%og%talenter.%I%1993%blev%der%eksempelvis%for%første%
gang% lovgivet% om,% at% det% offentlige% skolesystem% skal% tage% udgangspunkt% i% hver% enkelt% elev% (Rahbek,%
2013;%3).%Denne%hensyntagen%til%hver%enkelt%individ%kan%man%forestille%sig%have%betydning%for%en%mere%
individualiseret% udvikling,% som% det% eksempelvis% ses% i% mediebranchen.% Hvor% Levinsen% tager%
udgangspunkt% i,% at% samfundet,% herunder% skolesystemet,% har% betydning% for,% at% unge% er%
individualiserede,%taler%Jakob%Johan%Demant%om,%at%de%unge%er%skabere%af%samfundet,%hvor%kulturer%og%
subkulturer%opstår%på%grund%af%de%unges%refleksive%tilværelse:%
%
“$(…)$men$vi$skal$jo$også$være$opmærksomme$på,$at$hvis$vi$ligesom$skal$beskrive$det,$som$
vi$ betegner$ som$ ungdom$ her,$ (…)$ jamen$ så$ er$ der$ i$ høj$ grad$ tale$ om$ forskellige$ former$
forbrugskulturer,$hvor$at$subkulturer$det$er$en$måde$at$unge$de$organiserer$sig$på,$men$at$
man$i$det$hele$taget$også$har$en$langt$mere$refleksiv$tilværelse$(…).$(Bilag%10,%s.%2).%
%
Ifølge%Demant%er%har%de%unges%refleksive%tilværelse%betydning%for%forskellige%forbrugskulturer,%fordi%de%
unge%vælger%deres%forbrug%på%baggrund%af%refleksioner%over,%hvem%de%er%og%hvilke%produkter%og%hvilket%
forbrug,% der% symboliserer% dem.% Den% stigende% tendens% til,% at% unge% forbrugere% har% behov% for% fri%
konsumering%af%medier%kan%derfor%også%forstås%som%et%udtryk%for%individualiserede%unge,%der%refleksivt%
tilF%og%fravælger%medier.%
%

3.2.2.3 T – teknologiske forhold
De% digitale% muligheder% er% efterhånden% uendelige,% hvilket% uundgåeligt% har% indflydelse% på% den% måde%
mennesker% indretter% sig% på% i% hverdagen% og% lever% deres% liv% på.% Med% lave% priser% for% internet% og%
tilgængelighed%til%internettet%både%i%og%uden%for%hjemmet,%er%internettet%umiddelbart%en%stor%trussel%for%
de% traditionelle% nyhedsmedier,% da% internettet% for% mange% har% erstattet% de% trykte% aviser.% Som% omtalt%
under% faktoren% E% –% Økonomi,% giver% disse% forandringer% i% mediebrugerens% adfærd% og% internettets%
muligheder%ligeledes%nye%mulighed%for%publicering%af%nyheder,%hvilket%mange%aviser%også%benytter%sig%
af%i%form%af%EFaviser%og%en%applikationer,%som%gør%det%muligt%at%læse%avis%på%sin%smartphone%og%tablet.%
De% unge% har% været% med% fra% starten,% både% når% det% gælder% skolearbejde,% underholdning% og% pleje% af%
venskaber,%og%der%bruges%særligt%meget%tid%på%de%sociale%medier%(Sabinsky,%2013;%1).%
%
Det% stigende% digitale% medieforbrug% har% betydning% for,% hvordan% nyhedsmedier% tilpasser% sig% deres%
brugeres% ønsker% og% behov% på% internettet.% Eksempelvis% har% vi% hidtil% set,% og% ser% vi% til% dels% stadig,% at% tv%
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kanaler,%radio%stationer%og%aviser%har%haft%en%slags%monopol%på%hvem,%der%bliver%popstjerne%og%kendte.%
Ved% at% vise% og% fortælle% om% udvalgte% personer% fungerer% disse% medier% som% en% slags% meningsdannere.%
Men% ifølge% Rene% Rechtman,% præsident% for% den% internationale% afdeling% af% medieF% og%
underholdningsvirksomheden%Maker%Studios,%er%der%ved%at%ske%en%slags%demokratisering%i%samfundet%
indenfor%mediebranchen.%Med%demokratisering%menes%det,%at%medieforbrugeren,%og%specielt%den%unge%
medieforbruger,%konsumerer%et%medie%hvornår%de%vil,%hvordan%de%vil%og%på%hvilken%som%helst%enhed.%
Yderligere% er% det% ikke% længere% udelukkende% journalister,% som% har% indflydelse% på,% hvad% der% bliver%
skrevet%om%i%medierne%og%med%hvilken%vinkel.%Alle%borgere%har%mulighed%for%at%bruge%medierne%som%
talerør%til%at%ytre%sine%meninger.%Ifølge%Rechtman%vil%forskellige%medier%miste%de%unge,%hvis%medierne%
ikke% følger% med% den% udvikling,% der% foregår% i% den% digitale% verden,% som% ifølge% ham% handler% om% at% give%
forbrugerne% mulighed% for% selv% at% bestemme% hvad% de% vil% se,% hvornår% og% hvor,% i% modsætning% til% de%
traditionelle%brede%medier:%
Man$kan$godt$glemme$om$at$lokke$dem$til$destinationer,$som$er$brede.$Altså$folk$gider$ikke$
komme$ til$ en$ BBC$ eller$ en$ Danmarks$ Radio,$ hvor$ du$ skal$ servicere$ hele$ verden,$ eller$ hele$
befolkningen$fra$børn$og$babyer$med$deres$forældre$til$pensionister.$Det$går$ikke,$det$er$jo$
ikke$ sådan$ verden$ kommer$ til$ at$ være$ i$ fremtiden$ når$ du$ har$ det$ frie$ valg.% (Føhns% &%
Nissen:%Fra%37:00).%
%
De% unge% medieforbrugere% har% således,% ifølge% Rechtman,% individuelle% ønsker% og% behov,% som% medierne%
bør% følge.% Denne% tendens% kan% ses% i% lyset% af% det% postmoderne% samfunds% individualisering,% hvor%
mennesker%træffer%beslutninger%om%deres%livsstil%ud%fra%individuelle%behov%og%ønsker.%
%

Muligheder og udfordringer i unges mediebrug

Unges% brug% af% internet% og% mobiltelefon% i% fritiden% medfører% tilegnelse% af% tekniske% færdigheder% og%
betyder,%at%de%har%stor%viden%om%medielandskabet.%Gennem%dette%brug%udvikles%deres%kommunikative%
færdigheder,%sprog%og%evnen%til%multitasking.%Desuden%lærer%de%unge%at%benytte%de%digitale%medier%som%
en%integreret%del%af%deres%hverdag,%og%de%er%foran%både%deres%forældre%og%lærere%når%det%gælder%brug%af%
internet%og%digitale%medier%(Christensen,%m.%f.,%2006;%3).%Samtidig%er%det%meget%let%at%kommunikere%på%
tværs% af% tid% og% rum,% hvilket% manifesterer% den% adskillelse$ mellem$ tid$ og$ rum,$ som% Giddens% taler% om.%
Alverdens%informationer%er%kun%et%klik%væk,%og%det%er%muligt%at%udtrykke%sig%via%digitalt%indhold%og%nå%
ud%til%alle%verdenshjørner.%Med%de%unges%nære%forhold%til%digitale%medier%kan%man%forestille%sig,%at%der%
er% mange% forventninger% til% deres% kompetencer.% Dog% mener% Levinsen,% at% denne% digitale% livsstil%
medfører,%at%generationen%meget%hurtigt%forsvinder%ind%i%cyberspace,%hvis%de%befinder%sig%i%en%situation,%
som% ikke% umiddelbart% siger% dem% noget.% Denne% tendens% medfører% manglende% tilstedeværelse% og%
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manglende%forståelse%for,%at%det%er%nødvendigt%at%investere%tilstedeværelse%i%fællesskaber,%hvis%de%skal%
fungere,%og%at%det%ikke%er%nok%at%passe%sig%selv%og%livet%på%nettet.%Desuden%peger%Levinsen%på,%at.%
%
$(…)$de$mennesker,$som$arbejder$på$mange$medieplatforme$samtidigt$nemt$lider$overlast.$
De$ bliver$ dårligere$ til$ at$ koncentrere$ sig$ og$ dårlige$ til$ at$ skelne$ mellem,$ hvad$ der$ er$
relevant$ information$ og$ hvad$ der$ er$ mindre$ relevant$ information.$ (Citat% af% Marianna%
Levinsen,%bragt%i%Sabinsky,%2013;%2).%
%
Selvom%nutidens%unge%har%et%stort%kendskab%til%digitale%medier,%betyder%det%ikke%nødvendigvis,%at%de%
har%en%speciel%udviklet%indsigt%i%det%digitale%univers.%Deres%brug%af%digitale%medier%er%begrænset%til%at%
omfatte%sociale%netværks%som%eksempelvis%Facebook,%Twitter%og%Instagram,%hvor%der%udføres%simple%
handlinger.% Derfor% kan% det% påpeges,% at% nutidens% unge% har% en% begrænset% forståelse% for% det% digitale%
univers% og% mangler% indsigt% i% betydelige% områder% som% tekniske% og% økonomiske% funktioner% bag% den%
digitale%verden%(Rahbek,%2013;%5).%
)
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3.2.3

Nyhedslæsning: Adfærd og holdninger

Følgende% analyse% skal% belyse% aktiviteter,% adfærd% og% holdninger% i% forhold% til% nyhedslæsning% og%
mediebrug%blandt%målgruppen.%Desuden%skal%denne%del%af%Omverdensanalysen%afdække%demografiske%
forhold%bandt%målgruppen.%
%
I%den%kvantitative%undersøgelse%blev%respondenterne%bedt%om%at%forholde%sig%til%en%række%påstande%om%
deres% holdning% til% aviser.% Det% viser% sig,% at% de% adspurgte% unge% har% den% holdning,% at% aviser% er% vigtige14,%
men% at% de% samtidig% ikke% er% specielt% interessante% at% læse15.% Avislæsning% forbindes% umiddelbart% ikke%
med%en%nørdet%aktivitet16,%men%det%er%samtidig%heller%ikke%”cool”%at%bruge%tid%på%avislæsning17.%
%
Til%påstande%vedrørende%de%unges%interesser%for%nyheder%i%samfundet%viser%de%adspurgte%stor%interesse%
især%for%nyheder%fra%verdenssamfundet18.%Til%påstande%vedrørende%de%unges%interesse%for%nyheder%fra%
Danmark%og%lokale%nyheder,%forholder%de%adspurgte%sig%ligeledes%i%høj%grad%enige.%
%

Tabel 3: Holdning til avislæsning: I hvor høj grad er du enig eller uenig I disse påstande?

Det er underholdende at
Det er nørdet at læse avis
Det er cool at læse avis
Helt enig

Aviser er kiksede

I nogen grad enig

Aviser er vigtige

I nogen grad uenig

Aviser er ligegyldige

Helt uening

Aviser er interessante
Det er kedeligt at læse avis
Aviser er kedelige
0%% 20%%40%%60%%80%%100%%

%

14%41%%%forholder%sig%helt%enig,%40%%%forholder%sig%i%nogen%grad%enig%i%påstanden:%Aviser$er$vigtige%
15%49%%%forholder%sig%i%nogen%grad%enige%i%påstanden:%Aviser$er$interessante%

16%51%%%forholder%sig%helt%uenig,%30%%%forholder%sig%i%nogen%grad%uenig%til%påstanden:%Det$er$nørdet$at$læse$avis%
17%9%%%forholder%sig%helt%enig,%24%%%forholder%sig%i%nogen%grad%enig%i%påstanden:%Det$er$cool$at$læse$avis.%
18%63%%%forholder%sig%helt%enig%i%påstanden:%Jeg$er$interesseret$i,$hvad$der$sker$af$nyheder$i$verden.
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De%unge%udviser%således%interesse%for%at%følge%med%i%nyheder%fra%både%indF%og%udland,%og%de%er%bevidste%
om,% at% aviser% er% vigtige% nyhedskilder.% Dog% forekommer% der% nogle% barrierer,% som% afholder% dem% fra% at%
læse%avis.%Disse%barrierer%drejer%sig%om%den%underholdende%del%i%at%læse%avis.%Det%fanger%ikke%de%unge%
at% læse% avis,% og% de% traditionelle% aviser% virker% ikke% værdifulde% for% de% unge.% Idet% de% unge% udviser%
bevidsthed%om,%at%aviser%er%vigtige,%ses%en%villighed%overfor%aviser,%og%en%refleksion%over,%at%troværdig%
information%skal%findes%andre%steder%end%på%de%sociale%medier.%De%sociale%medier%er%underholdende%og%
har% et% vigtigt% fællesskabselement,% men% nyheder% fra% aviser% er% vigtige% og% viden% om% samfundet% kan% fås%
gennem%aviser.%
%
Sammenholdes% denne% refleksion% med% Giddens’% teori% om% institutionel% refleksivitet% hos% den%
postmoderne% forbruger,% er% de% unge% i% stand% til% at% skelne% mellem% værdien% af% den% type% af% information,%
som% fås% gennem% henholdsvis% sociale% medier% og% avismedier.% Spørges% de% unge% direkte% ind% til% hvilke%
medier,% de% opfatter% som% værende% mest% troværdige,% udviser% de% tre% unge% i% de% kvalitative% interviews,%
refleksion% over,% at% nyheder% fra% internettet% og% fra% ”sladderblade”% ikke% nødvendigvis% er% troværdige%
nyheder:%%
%
Line:%%

Altså,$jeg$vil$da$tro,$at$det$er$tv’et.$Jeg$synes$i$hvert$fald$ikke$at$det$er$de$der$blade,$altså$de$
der$sladderblade$der$og$det$er$heller$ikke$altid$internettet.$Så$jeg$vil$synes$det$er$fjernsynet.%
(Bilag%12,%s.%5).%

$
Jonas:)

Helt$ klart$ bare$ avisen.$ Man$ tror$ meget$ mere$ på$ det,$ end$ hvis$ man$ bare$ læser$ det$ på$
internettet.$Helt$sikkert.$(…).$Så$har$men$det$sådan$lidt$mere$på$skrift,$og$så$ved$man,$at$det$
kan$ ikke$ bare$ sådan$ blive$ taget$ tilbage.$ Man$ kan$ sagtens$ slette$ en$ artikel$ på$ internettet$
igen.$ Det$ kan$ man$ ikke$ sådan$ med$ en$ avis.$ Så$ det$ vil$ jeg$ sige,$ det$ er$ det$ mest$ troværdige$
synes$jeg.$(Bilag%13,%s.%6).$

$
Anna:!

Jeg$ tænker$ tv$ avisen.$ Men$ BT$ og$ sådan$ nogle$ almindelige$ aviser$ og$ tv$ avisen$ tænker$ jeg$
også.$ Sådan$ nogle$ på$ papir.$ Men$ nogle$ gange$ virker$ sådan$ noget$ som$ Se$ &$ Hør$ lidt$ for$
meget$og$overdrevet.$(Bilag%14,%s.%5).!

%
I%udviklingen%af%et%nyhedskoncept,%som%henvender%sig%til%målgruppen,%er%det%betydningsfuldt%at%have%
denne% forståelse% for% de% unges% forhold% til% forskellige% nyhedsmedier.% Udfordringen% i% udviklingen% et%
sådan%koncept%vil%være%at%bevare%troværdigheden%i%et%nyhedsprodukt%rettet%til%unge,%men%samtidig%at%
formå%at%skabe%et%produkt%med%en%underholdende%værdi.%
%
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Respondenterne% i% den% kvantitative% undersøgelse% giver% ligeledes% udtryk% for,% at% de% interesserer% sig% for%
samfundet%og%for%hvad,%der%sker%i%samfundet.%Særligt%er%respondenterne%interesserede%i%internationale%
nyheder,% og% i% lidt% mindre% grad% er% de% interesserede% i% lokale% nyheder19.% Disse% tilkendegivelser% viser,% at%
respondenterne% har% behov% for% at% blive% informeret% og% for% at% holde% sig% opdaterede% om,% hvad% der% sker%
omkring% dem.% De% unge% er% ikke% kun% optagede% af% deres% egen% verden,% men% ønsker% at% være% oplyste% om%
nyheder,%som%også%finder%sted%uden%for%deres%hverdag%og%som%handler%om%andre%ting%end%deres%egne%
interesser%og%deres%nærmeste%bekendte20.%
%

Tabel 4: Interesse for nyheder: I hvor høj grad er du enig eller uenig I disse påstande?
%
%
%
%
%
)
)
)
)
)
)

19%Jeg$er$interesseret$i,$hvad$der$sker$af$nyheder$i$verden:%63%%%forholder%sig%Helt$enige,%31%%%forholder%sig%I$nogen$

grad$enig$til%denne%påstand.%
Jeg$er$interesseret$i,$hvad$der$sker$af$nyheder$i$Danmark:%55%%%forholder%sig%Helt$enige,%39%%%forholder%sig%I$nogen$
grad$enige,%4%%%forholder%sig%I$nogen$grad$uenige.%
Jeg$er$interesseret$i,$hvad$der$sker$af$nyheder$i$mit$lokalområde:%53%%%forholder%sig%Helt$enige,%35%%%forholder%sig%I$
nogen$grad$enige,%11%%%forholder%sig%I$nogen$grad$uenige%
20%Jeg$ønsker$at$følge$med$i,$hvad$der$sker$af$nyheder:% 48% %% forholder% sig% Helt$enige,% 43% %% forholder% sig% I$nogen$
grad$enige,%8%%%forholder%sig%I$nogen$grad$uenige.%
Jeg$interesserer$mig$for$samfundet:% 39% %% forholder% sig% Helt$enige,% 44% %% forholder% sig% I$nogen$grad$enige,% 13% %%
forholder%sig%I$nogen$grad$uenige,%3%%%forholder%sig%Helt$uenige.%
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3.2.3.1 Befolkningsfremskrivning: 13 – 16 årige
Ifølge%Danmarks%Statistiks%forudsigelse%af%den%danske%befolkningsfremskrivning,%vil%andelen%af%unge%i%
alderen%13F16%år%falde%med%ca.%38.000%i%de%næste%17%år%–%fra%i%dag%til%2030.%Efter%2030%vil%denne%andel%
stige%igen%og%ramme%2014%niveau%omkring%2050.%Dette%niveau%vil%være%den%gennerelle%tendens%for%hele%
Danmark,%men%det%må%forventes,%at%der%kan%forekomme%mindre%regionale%forskelle21.%
%

3.2.3.2 Opsummering
Følgende%vil%en%opsummering%af%Omverdensanalysen%i%Fase%2%forekomme.%Denne%opsummering%vil%
besvare%de%spørgsmål,%som%netop%er%søgt%besvaret%i%denne%fase:%
%
•

Hvor%bevæger%markedet%sig%hen?%

•

Hvad%er%de%vigtigste%forandringskræfter%for%markedet?%

•

Hvordan%påvirker%disse%kræfter%virksomhedens%kurs%fremad?%

•

Hvilke%strategiske%muligheder%åbner%sig%som%følge%af%ændringerne?%

%

Hvor bevæger markedet sig hen?

Markedet% for% nyhedsmediebranchen% præges% af% samfundsmæssige% forhold,% især% kulturelle% og%
teknologiske%forhold.%Mediehuse%i%denne%branche%skal%være%beredte%på%forbrugernes%krav%om%at%kunne%
konsumere% nyhedsmedier% efter% individuelle% ønsker% og% behov.% Det% ses,% at% unge% forbrugere% er% en%
indflydelsesrig%forbrugergruppe,%da%de%ofte%baner%vej%for%nye%tendenser%og%samtidig%udgør%en%stor%del%
af%forbruget%i%Danmark.%Da%andelen%af%unge%vil%falde%i%løbet%af%de%næste%17%år%kan%man%forestille%sig,%at%
der% vil% opstå% stærk% konkurrence% om% denne% forbrugergruppe.% De% unge% som% forbrugergruppe% udviser%
bevidsthed% om% vigtigheden% af% og% deres% behov% for% at% være% informeret% om% hvad% der% sker% i% verden.% De%
traditionelle% nyhedsmedier% er% kedelige% for% de% unge% at% læse.% De% udtrykker% refleksivitet% over% hvor%
troværdige% nyheder% skal% findes,% og% hvor% de% ikke% skal.% Derfor% ses% der% mulighed% for,% at% de% unge% kan% få%
opfyldt%deres%behov%for%nyhedslæsning%gennem%et%medie,%som%er%tilpasset%dem.%
%

Hvad er de vigtigste forandringskræfter for markedet?
Teknologien% er% en% særdeles% vigtig% forandringskraft% i% nyhedsmediebranchen.% Internettets% udbredelse%
betyder,% at% branchens% traditionelle% forretningsgrundlag% vakler,% og% at% der% samtidig% opstår% nye%
muligheder% i% forhold% til% distribution% og% udbredelse% af% nyheder.% Samtidig% betyder% den% teknologiske%
udvikling,% at% der% opstår% nye% muligheder% for% måden,% nyheder% kan% publiceres% på.% Fremtidens%
21%Danmarks%Statistik:%Befolkningsfremskrivning,%hele%landet,%alder%og%tid:%

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp%
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nyhedslæsere%vil%have%stor%teknologisk%interesse%og%evner,%og%vil%være%tilbøjelige%til%at%bruge%meget%til%
på% internettet.% Ligeledes% vil% fremtidens% nyhedslæsere% have% behov% for% at% iscenesætte% sig% selv% gennem%
udvendige%symboler.%
%

Hvordan påvirker disse kræfter virksomhedens kurs fremad?

Fremadrettet% bør% nyhedsmediebranchen% fokusere% på% at% udnytte% det% forretningspotentiale,% der% er% i%
internettets% udbredelse.% Nyheder% kan% publiceres% på% tværs% af% tid% og% rum,% og% der% bør% udvikles% nye%
produkter,%der%tager%højde%for%disse%muligheder.%Iscenesættelse%gennem%udvendige%symboler%påvirker%
branchen%således,%at%produkter%ikke%blot%købes%fordi%de%har%en%praktisk%funktion,%men%de%skal%ligeledes%
opfylde%selvrealiserende%behov,%som%skal%danne%grundlag%for%fællesskabsorientering%og%tilhørsforhold.%
Der% skal% tages% individuelle% hensyn% til% unge% som% forbrugergruppe,% og% derfor% skal% nyhedsmediehuse%
gøre% en% stor% indsats% for% at% opnå% indsigt% i% denne% gruppe% og% deres% interesser% og% behov% for%
nyhedslæsning.%
%

Hvilke strategiske muligheder åbner sig som følge af ændringerne?
De%tre%interviewede%og%respondenterne%i%den%kvantitative%undersøgelse%udviser%interesse%for%at%læse%
nyheder% og% et% behov% for% at% være% informerede% om% samfundet.% Strategisk% opstår% der% derfor% en%
indtjeningsmulighed% i% den% unge% generation% af% mediebrugere.% Ved% at% målrette% nyheder% efter% denne%
gruppes% specifikke% krav% til% et% nyhedsprodukt,% vil% det% være% et% stort% forretningspotentiale% at% finde% i%
denne%gruppe.%Da%befolkningstilvæksten%falder%med%38.000%unge%13F16%årige%indtil%2030,%og%da%unge%
13F29% årige% udgør% 18% %% af% befolkningen,% men% 36% %% af% forbruget,% udgør% denne% forbrugergruppen% en%
magtfuld% indflydelse% på% produktudvikling,% som% det% er% nødvendigt% at% medtænke% i% strategiske%
overvejelser%for%nyhedsmediebranchens%fremtid.%
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3.3

Fase 3: Indlevelse i brugerverdenen

Som%nævnt%er%denne%fase%centreret%om%analyserne;%Livsverdensanalyse%og%Brugerverdensanalyse,%og%
det%er%i%denne%fase,%at%der%fokuseres%på%at%forstå%hvad,%der%giver%mening%for%forbrugerne.%
%

3.3.1

Livsverdensanalyse

Følgende%foretages%en%Livsverdensanalyse,%hvor%målgruppens%værdier,%ambitioner,%drømme%og%behov%
kortlægges.% Indsigt% i% målgruppens% værdier% vil% forsyne% mig% med% forståelse% for% de% unges% valg,%
prioriteringer%og%behov.%%
%

3.3.1.1 Værdier
Når%de%tre%interviewede%i%de%kvalitative%interview%spørges%ind%til%hvilke%værdier,%der%er%betydende%for,%
at%de%har%et%godt%liv%på%nuværende%tidspunkt%er%familie,%venskaber%og%fritidsinteresser%i%fokus:%
%
Jonas:%

Venskab$og$sammenhold$tror$jeg.$Familien$og$vennerne$og$sport$og$så$videre.$At$man$ikke$
går$og$keder$sig$hele$tiden.$At$komme$ud$at$få$dyrket$noget$motion$og$sådan.%(Bilag%13,%s.%
3).%

%
Anna:%

”Altså$selvfølgelig$min$familie$og$mine$venner.$Det$betyder$jo$rigtig$meget.$Og$altså$det$er$
nok$det,$der$betyder$mest$for$mig.$Og$også$gymnastik$egentlig.%(Bilag%14,%s.%2).%

%
Line:%

Øh,$altså$det$er$nok$sådan$opbakning$og$støtte$og$venskaber$og$sådan$noget$tror$jeg.%(Bilag%
12,%s.%2).%

%
Sammenlignes% disse% tre% unges% værdier% med% generelle% værdier% blandt% de% adspurgte% unge% i% specialets%
kvantitative% undersøgelse,% rangerer% Familie% (79% %)% som% værdi% højst,% efterfulgt% af% venner$ (68% %).%
Værdien%Klare$mig$godt$i$skolen$er%at%finde%længere%nede%på%listen%med%21%%:%
%
%
%
%
%
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%

Tabel 5: Hvilke værdier har betydning for, at du har et godt liv?

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Familie% og% rammerne% for% familieliv% nævnes% ligeledes% som% en% betydningsfuld% faktor% for% alle% tre%
interviewede,% når% de% bliver% spurgt% ind% til,% hvad% der% vil% være% vigtigt% for% dem% i% fremtiden.% Der% lægges%
også%vægt%på%at%have%et%godt%job:%
%
Line:%

Jamen$det…$At$have$et$hus$og$familie$og$sådan.$Ja$sådan,$arbejde$og$sådan$noget$tror$jeg.$
Som$at$have$et$godt$job$tror$jeg.”%(Bilag%12,%s.%3).%

%
Anna:%%

%Det$ skal$ nok$ være$ sådan,$ at$ jeg$ har$ to$ børn,$ og$ en$ mand$ og$ hus$ og$ bil$ og$ alt$ det$ der,$
arbejde.$ Og$ at$ jeg$ er$ meget$ sammen$ med$ min$ søster$ og$ så$ selvfølgelig$ mine$ forældre$ og$
mine$venner.”$(Bilag%14,%s.%3).%

%

3.3.1.2 Ambitioner
Jonas%på%14%år%giver%udtryk%for,%at%et%godt%job%især%vil%have%betydning%for%et%godt%fremtidigt%liv%for%ham:%
%
Jonas:%%

Jeg$vil$gerne$arbejde$så$jeg$får$en$god$løn$og$jeg$vil$gerne$være$mit$arbejde$bekendt.$Jeg$vil$
gerne$være$journalist,$så$være$i$tv’et$nyhederne$og$sådan.$Sporten.$Og$få$familie$og$sådan.%
(Bilag%13,%s.%3).%
%

Der%ses%en%bevidsthed%om,%at%en%god%uddannelse%og%et%godt%job,%er%vejen%til%et%godt%liv:%
%
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Anna:$$

(…$)$Altså$jeg$ved,$at$jeg$vil$have$en$ordentlig$uddannelse.$Nu$ved$jeg$bare$ikke$lige$hvad,$
men$jeg$vil$gerne$have$et$ordentligt$job$som$jeg$kan$lide,$så$jeg$ikke$bare$bruger$mit$liv$på$
sådan$noget,$som$jeg$ikke$har$lyst$til.$Og$jeg$er$også$selv$lidt$en$stræber$kan$man$godt$kalde$
det.$Jeg$vil$gerne$gøre$mit$bedste$i$alle$fag.$(Bilag%14,%s.%3).%
%

Dette%fremgår%ligeledes%af%respondenters%svar%på%spørgsmålet:%Hvilke$faktorer$har$betydning$for,$om$du$
har$et$godt$liv$om$20$år?,%i%dette%speciales%kvantitative%undersøgelse,%hvor%70%%%svarer%At$have$familie,$
mens%henholdsvis%46%%%svarer%At$have$en$god$uddannelse,$og%39%%%svarer%At$have$et$godt$arbejde:$
$

Tabel 6: Hvilke værdier har betydning for, om du har et godt liv om 20 år?

$
$

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Der% ses% således% en% opfattelse% af,% at% uddannelse% og% arbejde% er% grundlæggende% for,% om% de% unge% får% et%
godt%fremtidigt%liv.%Lykken%kommer%ikke%kommer%flyvene%af%sig%selv,%men%det%er%op%til%den%enkelte%selv,%
at% sørge% for% en% god% fremtid,% hvilket% indebærer% økonomisk% stabilitet% gennem% et% godt% arbejde,% hvilket%
kræver%en%god%uddannelse.%
%
På%baggrund%af%mine%kvalitative%og%kvantitative%undersøgelser,%prioriterer%de%unge%familie%og%venner%
højt%i%deres%liv,%men%er%samtidig%klar%over,%at%uddannelse%og%arbejde%har%betydning%for%et%godt%fremtidig%
liv%for%dem.%Det%kan%tolkes%som%et%udtryk%for,%at%de%unge%tillægger%fritid%høj%værdi,%men%er%bevidste%om,%
at% de% på% sigt% må% fokusere% på% uddannelse% og% karriere,% hvis% de% vil% have% opfyldt% deres% drømme% om,% at%
have%gode%rammer%for%et%godt%familieliv.%
%
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3.3.1.3 Behov
I%forhold%til%hvilke%behov,%de%tre%unge%har%i%deres%hverdag,%ses%der%en%tendens%til,%at%de%har%behov%for%at%
dyrke%fællesskab.%Dette%sker%særligt%gennem%fritidsaktiviteter%og%gennem%sociale%medier.%Jonas%dyrker%
sport,%fordi%det%er%sjovt%at%være%sammen%med%hans%venner:%
%
Jonas:%%

Og$jeg$glæder$mig$hver$dag$når$jeg$skal$til$sport$og$sådan.$Det$er$rigtig$dejligt.$Jamen$jeg$
tror,$det$med$sport,$det$er$nok$meget$fordi$det$er$sjovt$at$være$sammen$med$mine$venner.%
(Bilag%13,%s.%4).%

%
Anna:%

Jeg$ bruger$ både$ [sociale$ medier]$ for$ mig$ selv$ og$ også$ meget$ sammen$ med$ mine$ venner.$
Fordi$man$kan$sige,$man$kommunikerer$også$rigtig$meget$igennem$de$sociale$medier$(…).$
(Bilag%14,%s.%2).%

$
I%den%kvantitative%undersøgelse%viser%det%sig,%at%de%adspurgte%unge%bruger%mest%tid%på%at%dyrke%sport%
(68%%)%og%på%at%være%sammen%med%deres%venner%(60%%).%Derudover%bruges%der%meget%tid%på%at%høre%
musik,%se%tv%og%på%at%passe%et%fritidsjob.%
%

Tabel 6: Hvilke fritidsinteresser bruger du mest tid på?

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
Der% ses% således% en% tendens% til,% at% de% unge% adspurgte% er% optagede% af% fritidsinteresser,% som% kan%
kombineres%med%et%fællesskabsaspekt.%
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3.3.2

Brugerverdensanalyse

Efter%denne%Livsverdensanalyse%foretages%nu%en%Brugerverdensanalyse,%hvor%der%rettes%fokus%på%hvilke%
produkter,%services%og%informationer%brugerne%anvender,%og%hvilke%krav)de%stiller%til%disse.%

3.3.2.1 Produkter
Internettets% øgede% tilgængelighed% har% indflydelse% på% de% unges% hverdag% og% mediebrug.% De% tre% unge%
interviewpersoner% tjekker% alle% deres% mobiltelefon% som% noget% af% det% første,% når% de% vågner% om%
morgenen:%
%
Jonas:$

Vi$hører$altid$radio$og$så$tjekker$jeg$også$min$mobil,$men$vi$ser$ikke$tv$om$morgenen.$Men$
så$sidder$jeg$også$tit$med$min$mobil$i$skolebussen$om$morgenen.$(Bilag%13,%s.%1).$

$
Line:$

Altså,$jeg$tjekker$altid$lige$sådan$mobilen$om$morgenen.$Det$er$mest$sådan$Facebook,$om$
der$er$sket$noget.$(Bilag%12,%s.%1).$

$
Anna:!

Jeg$vågner$og$så$for$det$meste$ligger$jeg$lige$med$min$mobil$lige$for$at$vågne.$Og$så$tjekker$
jeg$Facebook$og$Instagram$og$så$Snap$Chat,$hvis$jeg$har$fået$noget.$$(Bilag%14,%s.%2).%

%
Alle% tre% giver% ligeledes% udtryk% for,% at% de% tjekker% deres% mobiltelefoner% for% opdateringer% på% sociale%
medier,% løbende% hele% dagen.% De% unges% brug% af% mobiltelefoner% og% sociale% medier% herpå,% kan% forstås% i%
lyset% af% Giddens% element% om% adskillelsen% i% tid% og% rum,% hvor% ansigtFtilFansigt% kommunikation% ikke% er%
nødvendig%for%at%være%i%kontakt%med%andre%mennesker,%men%at%kommunikation%kan%ske%uafhængigt%af%
tid%og%rum.%Konsekvenserne%af%denne%adskillelse%af%tid%og%rum%vil%være,%at%det%kræves,%at%de%unge%er%i%
stand%til%at%forholde%sig%til%ting,%der%foregår%i%andre%fysiske%omgivelser%og%på%andre%tidspunkter,%end%der%
hvor% de% befinder% sig.% Ifølge% Giddens% vil% disse% unge% mennesker% dog% være% i% stand% til% at% forholde% sig%
refleksivt%til%kommunikation%på%tværs%af%tid%og%rum,%i%kraft%af%det%høje%uddannelsesF%og%vidensniveau,%
som% mange% i% samfundet% har.% Dette% betyder,% at% de% unge% vil% forholde% sig% kritiske% overfor% viden,% som%
konstant%strømmer%til%dem%gennem%sociale%medier.%Som%omtalt%i%Fase%2,%inder%afsnittet;%Indkredsning$
af$samfund,%kan%de%unges%mediebrug%ifølge%Marianne%Levinsen%medføre%mangel%på%tilstedeværelse%og%
manglende%forståelse%for,%at%det%er%nødvendigt%at%investere%tilstedeværelse%i%fællesskaber,%hvis%de%skal%
fungere.% Følges% Giddens% tankegang,% vil% de% unge% dog% være% i% stand% til% at% forholde% sig% refleksivt% overfor%
brugen%af%sociale%medier,%og%derfor%vil%de%unges%brug%ikke%være%til%fare%for%deres%fællesskaber.%Ud%fra%
de%tre%interviews%med%de%tre%unge%får%jeg%ikke%den%opfattelse,%at%de%unge%har%problemer%med%at%være%til%
stede%i%fysiske%fællesskaber.%Som%nævnt%i%Livsverdensanalysen%udtrykker%alle%tre,%at%venskaber%har%stor%
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betydning%for%dem,%og%det%at%være%sammen%med%sine%venner%er%en%vigtig%del%af%deres%liv%både%nu%og%i%
fremtiden.% De% unge% er% ikke% kun% sammen% med% deres% venner% via% sociale% medier,% men% går% alle% tre% til%
sportsgrene% og% er% sammen% med% deres% venner% i% deres% fritid.% Derfor% udviser% disse% unge,% at% de% både%
dyrker% venskaber% og% fællesskaber% gennem% sociale% medier% og% i% fysisk% forstand.% De% sociale% medier%
tilføjer%således%en%ekstra%dimension%til%den%måde,%de%unge%er%sammen%på.%

3.3.2.2 Services og informationer
Blandt% services,% som% et% nyhedsprodukt,% som% henvender% sig% til% unge% i% alderen% 13F16% år,% kan% en% social%
dimension% medtages.% Som% beskrevet% ovenfor% bidrager% de% sociale% medier% til% en% ekstra% dimension% i% de%
unges%liv,%hvor%interaktion%og%kommunikation%mellem%venner%i%høj%grad%sker%gennem%sociale%medier.%I%
og% med,% at% de% sociale% medier% fylder% meget% i% de% unges% liv,% vil% det% være% oplagt% at% medtænke% brug% af%
sociale%medier%i%et%nyhedsprodukt.%
%
Et%nyhedsprodukt%skal%ifølge%interviewpersonen%Jonas%opdatere%ham%om,%hvad%der%sker%rundt%omkring%
i%verden.%Han%behøver%ikke%udelukkende%at%læse%om%ting,%der%umiddelbart%interesserer%ham,%men%han%
vil% gerne% fanges% af% overskrifter,% som% vækker% hans% opmærksomhed,% og% får% ham% til% at% læse% en% artikel.%
Indholdsmæssigt%ønsker%Jonas%flere%positive%historier%fra%både%Danmark%og%resten%af%verden:%
%
Jonas:%

Jeg$synes$ikke$der$er$så$mange$solskinshistorier,$eller$hvad$man$skal$kalde$dem.$Jeg$synes$
mere$der$er$krig$og$alt$sådan$noget.$Det$synes$jeg$godt$de$kunne$få$mere$af.$Nogle$lidt$mere$
positive$historier.$(Bilag%13,%s.%7).%

$
Derimod%søger%Line%flere%voldsomme%historier:%
%
Line:%$

Jamen$også$sådan$vold$og$sådan$lidt$mere$hvad$der$sker$og$foregår.$(…)$Jeg$tror,$jeg$synes,$
det$ er$ spændende,$ når$ der$ er$ sker$ noget$ lidt$ mere$ voldsomt,$ sådan$ tragisk$ på$ en$ måde.$
Fordi$at,$ja$så$sker$der$noget.$(Bilag%12,%s.%6).$

%
Der% ses% således% ikke% en% sammenhæng% disse% unges% ønsker% for% indhold% i% nyhedshistorier.% De% unges%
forskellige% ønsker% for% indhold% i% nyheder,% kan% forstås% som% et% eksempel% på% den% fragmentering,% som% er%
tilstede% blandt% unge% i% det% postmoderne% samfund,% og% som% et% eksempel% på% samfundets% øgede%
kompleksitet.% Ifølge% JeanFFrancois% Lyotard,% kan% samfundet% ikke% forstås% som% entydigt% og%
gennemskueligt,% men% må% forstås% med% øje% for% kompleks% værdiskabelse,% hvilket% medfører% et%
fragmenteret%samfund.%Når%unge%i%det%postmoderne%samfund%har%forskelligartede%interesser%og%ønsker%
for% indhold% i% nyhedslæsning,% kan% det% derfor% forstås% som% et% udtryk% for,% at% de% motiveres% af%
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forskelligartede%værdier,%og%har%forskellige%ønsker%for%læsning%af%nyheder.%Det%er%således%essentielt%at%
være%opmærksom%på%ikke%at%tilgå%de%unge%som%en%målgruppe,%hvor%alle%har%ens%ønsker%for%indhold%i%
nyheder.% Derimod% skal% et% nyhedsprodukt% kunne% rumme% de% unges% forskelligartede% interesser% og%
værdier.%

3.3.2.3 Krav til produkter, services og informationer
Selvom%de%unge%har%forskellige%interesser%og%værdier,%tegner%der%sig%dog%et%billede%af,%at%de%unge%13F16%
årige% foretrækker% at% læse% om% emner,% som% de% hver% især% kan% relatere% sig% til.% Interviewpersonen% Jonas%
abonnerer%på%et%fodboldblad,%som%forsyner%ham%med%nyheder%fra%fodboldens%verden:%
%
Jonas:%%

Der$står$næsten$alt,$der$er$værd$at$vide$om$det,$der$lige$er$sket.$Det$er$rigtig$spændende$at$
få.$Og$man$kan$snakke$med$sine$venner$om$det.$Vi$sidder$tit$og$læser$det$sammen.% (Bilag%
13,%s.%5).%

%
På%spørgsmålet%om%hvilke%emner,%som%interesserer%Anna%i%forhold%til%nyhedslæsning,%er%det%afgørende%
for%hende,%at%hun%kan%relatere%sig%til%indholdet:%%
%
Anna:!!

Noget$man$selv$kunne$relatere$sig$til.$Jeg$vil$også$gerne$vide$hvad,$der$sker$ude$i$verden,$
men$bare$ikke$sådan$på$den$kedelige$gammeldags$måde.$(…)$Det$er$nok$noget$med$det$at$
være$ung.$Nogle$flere$nyheder$om$unge.$(…)$Jamen$altså$hvis$der$skete$noget$for$unge$ude$i$
verden.%(Bilag%?,%Anna,%s.%4)%

%
Som% et% eksempel% på,% hvordan% indholdet% kunne% tilrettelægges,% så% det% relaterer% sig% mere% til% unge,%
foreslår%Anna,%at%de%unge%selv%er%med%til%at%producere%indhold%i%nyhederne:%
%
Anna:%$

Det$kunne$også$være$meget$sjovt$at$have$nogle$artikler,$som$der$var$nogle$unge,$der$havde$
skrevet,$fordi$de$ser$det$på$en$anderledes$måde$end$voksne$gør.$(Bilag%14,%s.%6).$

%
Ligeledes%savner%Line%nyheder,%som%er%relevante%for%hende:%
%
Line:%%

Fordi$ jeg$ synes$ ikke$ sådan,$ at$ almindelige$ aviser$ de$ er$ så$ ungdomsrelaterede.$ Det$ er$ lidt$
mere$til$ældre$mennesker.$(…)$Altså$sådan,$jeg$synes$bare$ikke,$at$de$skriver$om$ting,$der$
interesserer$yngre$mennesker.”$(Bilag%12,%s.%4).$

)
%
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Blandt% besvarelserne% i% specialets% kvantitative% undersøgelse% danner% der% sig% ligeledes% et% billede% af,% at%
mange%af%respondenterne%savner%nyheder%i%deres%øjenhøjde,%og%nyheder,%som%de%unge%kan%relatere%sig%
til.%På%spørgsmålet%om%hvad%en%redaktør%bør%gøre,%hvis%denne%vil%have%flere%unge%til%at%læse%nyheder,%
taler%respondenterne%ofte%om,%at%der%bør%være%mere%indhold%rettet%mod%unge:%
Pige,)16)år,)Nærum:%%

Måske$skrive$noget$for$vores$aldersgruppe,$eller$lidt$mere$spændende?”$

Pige,)16)år,)Odder:%

For$ at$ tiltrække$ mig$ og$ andre$ unge,$ ville$ det$ være$ fedt,$ hvis$ der$ kom$ nogle$
sektioner$ med$ unge$ som$ målgruppe,$ men$ stadig$ noget$ aktuelt$ og$ ikke$ på$
niveau$med$"Børneavisen”.$

Pige,)16,)Hobro:%

Skrive$ om$ noget$ unge$ kan$ forholde$ sig$ til.$ Gøre$ det$ overskueligt,$ men$
samtidig$interessant.%

Pige,)15,)Slagelse:%

En$ide$kunne$dog$være$et$par$sider$i$en$avis$der$rent$faktisk$var$skrevet$af$og$
til$ teenagere.$ Ikke$ et$ par$ sider$ om$ sprut$ og$ fester,$ men$ sider$ om$ noget$ der$
faktisk$ også$ betyder$ noget$ for$ os.$ Politik$ i$ en$ lettere$ grad,$ så$ de$ fleste$
teenagere$ også$ ville$ kunne$ følge$ med.$ Evt.$ et$ debatforum$ hvor$ man$ kunne$
stille$spørgsmål$til$sager$rundt$omkring$i$verden,$kommentarer$til$tidligere$
artikler$ eller$ forklaring$ af$ ord$ som$ er$ blevet$ brugt$ i$ politiske$ debatter,$ som$
man$ikke$rigtig$forstår.$

Pige,)16,)Hørning:%

Det$er$svært$at$sige,$det$skal$ligesom$være$en$emne$jeg$går$op$i,$fx$gider$jeg$
ikke$ læse$ om$ at$ nu$ har$ en$ 85$ år$ gammel$ mand$ fundet$ kærligheden$ på$ et$
hospital,$hvor$han$var$havnet$pga.$en$hjerne$skade.$

Pige,)14,)Slagelse:%%

lidt$flere$ting$om$unge$og$deres$liv.$måske$også$gerne$noget$om$udenlandske$
kendte$film/musik$stjerner.%

Ifølge% de% 3% unge% mennesker,% som% jeg% har% talt% med% og% mine% 90% respondenter% i% den% kvantitative%
undersøgelse,% er% der% nogle% overordnede% emner,% som% interesserer% dem,% men% de% ønsker% også% at% læse%
generelle%nyheder%fra%samfundet.%Vigtigt%er%det%dog,%at%disse%nyheder%er%skrevet%i%øjenhøjde%med%dem,%
så%de%kan%relatere%sig%til%nyhederne.%
Set% i% lyset% af% postmodernismens% forbrugertendenser;% SelfFactualisation% og% SelfFdevelopment% needs,%
som%Maslow%betegner%dem,%er%det%vigtigt%for%de%tre%unge,%at%nyheder%kan%knyttes%til%deres%egen%livsstil%
og%identitet.%Unge%kan%danne%deres%identiteter%og%opfylde%selvrealiserende%behov%ud%fra%deres%læsning%
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af% nyheder,% men% dette% kræver% den% rette% tilrettelæggelse% af% de% ungeFrelaterede% nyheder.% Som% nævnt%
nævner% både% Kotler% og% Giddens% (Fase% 2;% Indkredsning% af% samfundet),% at% forbrugere% vælger% brands,%
som%kan%knyttes%til%deres%egen%livsstil%og%identitet,%eller%i%hvert%fald%efter%hvordan%de%gerne%vil%opfatte%
sig%selv.%Ligesom%den%postmoderne%forbruger%iscenesætter%sig%selv%efter%valg%af%produkter,%vil%de%unge%
læsere% ligeledes% vælge% at% ”forbruge”% nyheder,% som% de% kan% benytte% til% at% iscenesætte% sig% selv% med.%
Denne%iscenesættelse%kan%ske%gennem%viden,%som%de%unge%kan%tilegne%sig%ved%at%læse%om%stof,%de%kan%
identificere% sig% med.% De% unges% behov% for% tilhørsforhold,% fællesskabsorientering% og% status% vil% muligvis%
kunne%tilfredsstilles%ved%at%læse%nyheder,%som%er%relevante%for%dem%i%forhold%til,%hvordan%de%ønsker%at%
iscenesætte%dem%selv.%
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4 Kapitel 4: Konceptudvikling
Efter% at% have% foretaget% de% tre% analyser;% Omverdens,% F% Livsverdens% –% og% Brugerverdensanalyse,% vil%
resultater% herfra% nu% blive% benyttet% til% benyttet% til% at% generere% ideer% til,% hvordan% de% identificerede%
muligheder%kan%udnyttes%og%udfordringer%kan%udfyldes.%Dette%vil%ske%i%Fase%4:%Ideværksted.%I%Fase%5:%
Konceptudvikling,% vil% identificerede% ideer% bliver% udvalgt% og% konkretiseret,% og% i% Fase% 6:%
Konceptvalidering,% vil% det% udviklede% koncept% blive% afprøvet% af% målgruppen% og% tilpasset% efter% deres%
ønsker.%Disse%tre%faser%udgør%således%den%praktiske%del%af%udviklingen%af%et%nyhedskoncept,%som%skal%
præge% danske% unge% til% at% læse% flere% nyheder,% og% dermed% besvare% problemformuleringens% andet%
underspørgsmål,%som%lyder:%
%
Hvordan$skal$et$nyhedskoncept$udvikles,$så$nyhedsmediehuse$herigennem$kan$præge$fremtidens$
nyhedslæsere$til$at$læse$flere$nyheder?$
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4.1

Fase 4: Ideværksted

I% denne% fase% skal% viden% fra% Fase% 2% og% 3% udnyttes% til% at% fremstille% ideer% til,% hvordan% de% identificerede%
muligheder% kan% udnyttes% og% udfordringer% kan% udfyldes.% Denne% fase% skal% føre% til% løsningsideer,% som%
udvælges% på% baggrund% af% en% vurdering% af,% at% de% vil% være% hensigtsmæssige% at% arbejde% videre% med.%
Følgende% vil% viden% fra% de% tre% analyser% Omverdensanalysen,% Livsverdensanalysen% og%
Brugerverdensanalysen% blive% opsummeret.% Denne% viden% skal% efterfølgende% sammenholdes% for% at%
identificere% hvilke% forhold,% som% skal% benyttes% til% at% arbejde% videre% med% i% den% egentlige%
konceptudvikling%i%Fase%5.%
%

4.1.1

Indkredsning af samfund

Giddens%taler%om%tre%afgørende%faktorer,%som%særligt%er%med%til%at%definere%det%samfund%vi%lever%i:%
1. Adskillelse% mellem% tid% og% rum:% vi% er% ikke% længere% afhængige% af% ansigtFtilFansigt%
kommunikation,%da%teknologien%gør%det%muligt%at%kommunikere%på%tværs%af%fysiske%barrierer.%
Adskillelsen% mellem% tid% og% rum% sker% også% i% mediebilledet,% som% ligeledes% udvikler% sig%
uafhængigt%af%tid%og%rum.%
2. Udlejringsmekanismer:%der%er%sket%en%udlejring%af%sociale%systemer%til%abstrakte%systemer,%idet%
traditionelle%funktioner%i%familien%er%udlejret%til%staten.%
•

Symbolske% tegn:% man% betaler% sig% i% dag% til% omsorg% og% komfort% og% derfor% er% penge% et%
symbolsk%tegn.%

•

Ekspertsystemer:%samfundet%er%inddelt%i%ekspertiseområder%med%dertilhørende%eksperter.%
Det% giver% konsekvensen,% at% mennesket% kun% har% overfladisk% viden% om% abstrakte% systemer,%
og%vi%kan%kun%gøre%os%overfladisk%indblik%i%livsstile%og%fagområder.%

3. Institutionel%refleksivitet:%trods%tillid%til%systemer%forholder%vi%os%kritiske%overfor%eksperter%og%
sorterer%i%hvem%vi%nærer%tillid%til.%
%
Der% sker% en% øget% kompleksitet% i% samfundet% på% grund% af% et% fravær% af% dominerende% principper% og%
ideologier.% Der% tales% om% Bortfaldet$ af$ de$ store$ fortællinger,% som% er% helhedsopfattelser,% ideologier% og%
religion,% og% om% at% man% bevæger% sig% mod% Den$lille$historie,% hvor% individet% spiller% sin% egen% rolle.% Dette%
skaber% individualisering% hvilket% betyder,% at% mennesket% er% et% fragmenteret% menneske,% som% er% åben%
overfor% impulser% og% trends% og% er% i% konstant% forandring,% og% er% modtagelig% overfor% værdiskabende%
strømninger.%%
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%
Det% postmoderne% menneske% tilfredsstiller% sine% behov% gennem% forbrug,% hvor% selvrealiserende% behov%
kan% opfyldes.% Derfor% kædes% livsstil% og% forbrug% sammen.% Identitet% er% udvendig% og% livsstil% arves% ikke,%
men%købes.%Man%skiller%sig%ud%fra%nogen%og%forenes%med%andre%ligesindede.%
%
De%unge%er%en%vigtig%forbrugergruppe,%fordi%de%udgør%en%stor%del%af%det%samlede%forbrug%i%Danmark,%og%
derfor% har% denne% forbrugergruppe% stor% indflydelse% på% produktudvikling% generelt.% Indenfor%
nyhedsmediebranchen% er% det% derfor% af% stor% betydning% at% have% kendskab% til% denne% gruppe% og% hvilke%
ønsker% og% behov% for% et% nyhedsprodukt% de% har.% Gruppen% er% speciel,% fordi% de% har% stor% teknologisk%
interesse%og%viden.%
%

4.1.2

Økonomiske, Sociokulturelle og Teknologiske

faktorer
E%–%Økonomiske%faktorer:%Finanskrisen%samt%den%teknologiske%udvikling%har%betydet%faldende%oplag%og%
dermed%faldende%annonceindtægter.%Der%er%økonomiske%muligheder%i%nye%teknologiske%produkter%og%
deres%brede%rækkevidde.%S%–%Sociokulturelle%faktorer:%Der%ses%en%eksponerende%livsstil%blandt%de%unge,%
hvor% værdiskabelse% sker% gennem% udvendige% symboler.% Desuden% foregår% der% en% fragmentering% i%
samfundet,% hvor% unge% eksponerer% sig% og% skaber% deres% egen% identitet% gennem% symboler.% Der% foregår%
ligeledes% en% individualisering% blandt% unge% som% forbrugere,% hvor% produkter% sammensættes% som% de%
unge% forbrugere% ønsker% det.% TFTeknologiske% faktorer:% Internettets% udbredelse% er% en% trussel% for% de%
traditionelle%nyhedsmedier,%men%skaber%muligheder%for%nye%nyhedsmedier.%De%unge%er%vokset%op%med%
teknologi% og% internet% og% er% derfor% hurtige% til% at% tage% nye% teknologier% til% sig.% Der% sker% en% form% for%
demokratisering% i% den% måde% unge% konsumerer% medier% på,% idet% de% er% refleksive% om% hvad% de%
konsumerer,%hvor%og%hvornår%de%gør%det.%Nogle%forskere%mener,%at%de%unges%store%forbrug%af%teknologi%
medfører% manglende% tilstedeværelse% i% den% virkelige% verden,% hvilket% vil% have% konsekvenser% for% deres%
sociale%liv.%
%
Analysen% af% PESTFtjeklistens% faktorer% E,% S% og% T% afslørede,% at% et% nyt% nyhedsprodukt% bør% udnytte% nye%
økonomiske% muligheder,% som% kan% opstå% gennem% nye% teknologiske% produkter% og% udnytte,% at% der%
gennem% internettet% kan% opnås% en% bredere% rækkevidde.% De% unges% eksponerende% livsstil% gennem%
udvendige% symboler% skal% medtænkes% i% nyhedsproduktet% således,% at% de% unge% kan% udtrykke% deres%
identitet%gennem%et%nyhedsprodukt,%og%eksponere%sig%selv%gennem%både%nyhedsproduktet%som%brand,%
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og% indhold% i% nyhedsproduktet.% Tendenser% til% individualisering% i% samfundet% betyder,% at% et%
nyhedsprodukt% skal% være% fleksibelt% i% forhold% til,% at% brugerne% kan% have% indflydelse% på%
sammensætningen%af%indhold%i%produktet.%De%unges%refleksivitet,%som%kommer%til%udtryk%i%en%form%for%
demokratisering%indenfor%de%unges%konsumering%af%medier,%er%vigtigt%at%tage%højde%for,%og%derfor%skal%
et%nyhedsprodukt%kunne%bruges%hvor%de%unge%ønsker%det,%når%de%ønsker%det%og%på%den%måde,%som%de%
selv%tilskynder%det.%
%

4.1.3

Livsverdens- og Brugerverdensanalyser

Med% udgangspunkt% i% resultaterne% fra% Livsverdensanalysen,% Fase% 3,% skal% et% nyhedsprodukt% kunne%
imødekomme% et% socialt% aspekt,% hvor% både% venskab% og% familie% medtænkes.% Desuden% skal% produktet%
fungere%som%et%socialt%medie,%og%dermed%som%en%slags%platform%for%dyrkelse%af%fællesskaber.%Produktet%
skal%også%have%et%element%af%fokus%på%de%unges%fremtidige%uddannelse%og%karriere.%Et%nyhedsmedie%skal%
være%troværdigt,%og%skal%kunne%forsyne%de%unge%med%opdateringer%fra%både%indF%og%udland.%
%
I% Brugerverdensanalysen,% også% i% Fase% 3,% blev% det% tydeliggjort,% at% de% unge% har% et% stort% brug% af% sociale%
medier,%som%specielt%tilgås%via%deres%mobiltelefon.%De%unge%dyrker%fællesskaber%gennem%disse%sociale%
medier,% og% et% nyhedsprodukt% skal% indbefatte% et% sådan% fællesskabsaspekt.% Indhold% i% nyheder% på%
nyhedsproduktet% skal% være% skrevet% i% øjenhøjde% med% de% unge,% og% de% unge% skal% kunne% relatere% sig% til%
disse%nyheder.%Derfor%skal%nyheder%kunne%knyttes%til%de%unges%liv,%og%de%interesser,%de%unge%har.%Det%
kan%ikke%siges,%hvad%de%unge%generelt%interesserer%sig%for,%da%det%er%forskelligt%fra%en%ung%til%en%anden.%
Dog%ses%det,%at%sport%og%samfund%generelt%vækker%de%unges%interesse.%
%

4.2

Identificerede forhold

Følgende%ses%en%tabel%over%identificerede%forhold,%som%bør%medtages%i%udviklingen%af%nyhedskoncept.%
Tabellen% er% frembragt% således,% at% alle% ovenstående% nævnte% identificerede% forhold,% som% et%
nyhedsprodukt%bør%imødekomme,%er%noteret%og%derefter%konkretiseret%i%form%af%beskrivelse%af%enten%
indhold% eller% funktion,% som% skal% repræsentere% hvert% enkelt% forhold.% Der% skal% arbejdes% videre% med%
denne%tabel%i%næste%fase,%Fase%5:%Konceptudvikling,%hvor%konceptet%skal%konkretiseres.%
%
%
%
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Identificerede)forhold)

Indhold)

Funktioner)

Teknologisk% interesse,% særligt% %

Interaktion%

mellem%

for%tv,%sms%og%digitale%medier%

smartphone,% beskedfunktion% og%
videoklip.%

Innovativ% teknologisk% produkt,% %

Deling% af% nyheder% i% form% af%

udnytte%

artikler,% billeder% og% videoer.%

internettets%

rækkevidde%

Samarbejde% med% nyhedsmedier%

%

rettet%mod%unge%verden%over%

Mulighed%

for%

eksponering% %

1.% Deling% af% historier:% Sektion,%

gennem%nyhedsprodukt%

hvor% man% kan% samle% ting%

%

(nyheder,% billeder,% video)% man%
synes% er% interessante,% og% andre%
kan% have% tilgang% til% dem.% Kan%
også% hentes% fra% nyhedsmedier% i%
andre%lande.%
2.%Kommentarer%til%indlæg%

Fleksibel% i% forhold% til% personlig% %

FilterFfunktion:% kategori,% dato,%

sammensætning%af%nyheder%

format(billede,%tekst,%video)%%

%
Skal%

kunne%

bruges%

hvor,% %

Applikation%

hvornår% og% på% den% måde% de%

til%

Smartphone.%

Egen%søgning%efter%nyheder.%

unge%ønsker%det%
Nyhedsproduktet% skal% kunne% %

Dele% indhold% med% hinanden%

bruges% sammen% med% familie% og%

internt% på% nyhedsproduktet.%

venner%

Deling% via% eksterne% sociale%

%

medier.%

Platform%

for%

dyrkelse%

af% %

Deling%af%historier,%inviter%andre%

fællesskaber/socialt%medie%

til%at%læse/se%nyhed%

%
Fokus%

på%

uddannelse%

og% Sektion:%

Uddannelsesforum:% %

karriere%

Historier% fra% andre% unge% under%

%

uddannelse,% unge% med% tanker%
om%

fremtid,%

karriere,%

jobdatabase.%
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Nyheder% skrives% i% øjenhøjde% –% Nyheder% skrevet% af% unge% til% %
gerne%af%unge%selv%

unge.% Særligt% sektioner% som%

%

Samfund,% Sport% og% Uddannelse%
skal% skrives,% så% de% unge% kan%
mærke%at%der%skrives%til%dem,%og%
ikke%

hvilken%

som%

helst%

avislæser.%
Troværdighed%

For% at% sikre% troværdighed% skal% %
nyheder% skrevet% af% unge% være%
rettet% igennem% af% journalister.%
Journalistiske% håndværk% skal%
være%der.%

Relevante% historier% –% fra% de% Sportsresultater,%

fester%

for% %

unges%hverdag.%

unge,% nyheder% rettet% mod% unge,%

%

uddannelse,%lokale%nyheder.%

Dækning% af% samfundsmæssige% Vægt% på% at% dække% nyheder% fra% %
nyheder%

indland% og% udland% og% fra% det%

%

lokale%samfund.%
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4.3

Fase 5: Konceptudvikling

”If$I$have$a$thousand$ideas$and$only$one$turns$out$to$be$good,$I$am$satisfied.”%F%Alfred%Nobel.%
%
Til%at%konkretisere%konceptet%benyttes%modellen,%Konceptsyntesens$tre$B’er,%som%har%fokus%på%Bruger,%
Byggesten%og%Bejlere.%Som%illustreret%i%nedenstående%model%fokuserer%Bruger%på%hvem,%man%henvender%
sig% til,% Byggesten% på% at% konkretisere% konceptets% bestanddele% og% Bejlere% på% at% konkretisere% hvorledes%
konceptet%adskiller%sig%fra%konkurrenters%tilbud%(Merit%&%Nielsen,%2006;%198):%
%

Figur 1: Konceptsyntesens tre B’er: Merit &Nielsen, 2006; 198.

%
%

%
%
%
%

Bruger

%

Hvem er konceptet
rettet til?

%
%
%

%

Byggesten

Bejlere

Hvad består
konceptet af?

Hvorledes adskiller
konceptet sig fra
andre?

%
%
%
%

%
%
%
Som% supplement% til% Konceptsyntesens$ tre$ B’er% optegnes% der% skitser,% som% skal% illustrere%
nyhedskonceptet% visuelt,% og% som% skal% konkretisere% konceptet% yderligere.% Desuden% visualiseres%
konceptet%i%skitser%af%den%grund,%at%konceptet%i%næste%fase,%Fase%6:%Konceptvalidering,%skal%afprøves%i%en%
fokusgruppe%sammensat%af%repræsentanter%fra%målgruppen,%som%skal%give%feedback%på%konceptet.%Det%
vil% være% nemmere% for% fokusgruppens% informanter% at% forholde% sig% til% konkrete% skitser% over% konceptet%
end%alene%til%mundtlige%eller%skriftlige%beskrivelser.%
%
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4.3.1

Bruger – Hvem er konceptet til?

Det% er% nødvendigt% at% være% klar% over,% hvilken% målgruppe% man% henvender% sig% til,% og% beskrivelse% af%
brugerne%af%konceptet%er%et%vigtigt%grundlag%for%konceptualiseringen%og%for%den%videre%detailudvikling%
af% produktet.% % Ud% over% demografi,% socioøkonomiske% forhold% og% beskrivelse% af% målgruppen,% som% blev%
behandlet% i% specialets% Omverdensanalyse,% er% det% nødvendigt% at% bevæge% sig% dybere% ned% i% målgruppen%
for%at%kunne%indleve%sig%i%brugernes%situation%og%behov%(Merit%&%Nielsen;%2006,%s.%202).%Dette%gøres%ved%
at%besvare%spørgsmålene:%
•

Hvem%er%brugerne?%

•

Hvad%bidrager%konceptet%med%til%brugerne%–%i%forhold%til%hvilke%behov?%
%

4.3.2

Hvem er brugerne, og hvad bidrager konceptet med

til brugerne?
Som% bekendt% skal% det% udviklede% nyhedsprodukt% henvende% sig% til% unge% i% alderen% 13F16% år.%
Nyhedsproduktet%vil%kunne%bidrage%til%de%unges%behov%for%at%indgå%i%fællesskaber,%da%produktet%blandt%
andet% skal% fungere% som% en% platform% for% social% interaktion% mellem% venner,% bekendte% og%
interessefællesskaber.% Yderligere% skal% produktet% forsyne% brugerne% med% nyheder% og% informationer,%
som,%til%dels,%er%rettet%mod%den%enkeltes%interesser%og%ønsker%for%nyhedslæsning.%Der%vil%løbende%blive%
publiceret%nogle%generelle%nyheder,%som%skal%henvende%sig%bredt%til%hele%målgruppen,%og%der%vil%være%
mulighed%for,%som%bruger,%at%opsætte%sin%egen%nyhedsprofil%ved%at%vælge%kategorier,%som%den%enkelte%
bruger% ønsker% at% modtage% nyheder% om.% Dermed% imødekommes% brugernes% behov% for% selv% at%
tilrettelægge% deres% nyhedslæsning% og% deres% konsumering% af% nyhedsmediet.% Nedenstående% Skitse$ 1%
illustrerer%en%hovedside,%som%vises%når%konceptet,%i%form%af%en%applikation%til%en%smartphone,%åbnes,%og%
hvorfra% det% er% muligt% at% navigere% videre% til% konceptets% seks% sektioner:% Min$ nyhedsprofil,$ Andres$
nyheder,$Uddannelsesforum,$Det$sker,$Sladder$Siden$og$Lokalt.%På%hovedsiden%publiceres%de%gennerelle%
nyheder% i% form% af% både% artikler,% billeder% og% video.% Skitse$2% illustrerer% Min% nyhedsside,% hvor% brugeren%
kan% have% et% profilbillede,% søge% nye% kontakter% og% allerede% eksisterende% kontakter,% og% indstille% hvilke%
kategorier% af% nyheder,% som% denne% gerne% vil% modtage,% og% som% skal% vises% på% brugerens% egen%
nyhedsprofil.%%
%
%
%
%
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%

Skitse 1: Hovedside

%

Skitse 2: Min nyhedsprofil

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Nyhedsproduktet%skal%også%varetage%brugernes%behov%for%læsning%af%nyheder,%som%er%relevant%for%dem,%
og%som%er%skrevet%i%øjenhøjde%med%dem.%Dette%behov%imødekommer%produktet%ved%at%inddrage%unge%i%
nyhedsproduktionen,% og% ved% konstant% at% være% i% dialog% med% de% unge% med% det% formål% at% forstå% deres%
eventuelle%udvikling%af%interesser,%ønsker%og%behov%for%nyhedslæsning.%
%

4.3.3

Byggesten – Hvad består konceptet af?

Det% andet% B% i% Konceptsyntesens$ tre$ B’er% er% Byggesten.% Dette% felt% skal% beskrive% den% bærende% idé% og%
principper% bag% konceptet,% og% afdække% konceptets% funktionelle,% informative% % og% processuelle%
omstændigheder,% samt% hvilken% forretningsmodel,% som% skal% skabe% grundlag% for% indtjening.%
Nedenstående%model%illustrerer%de%5%områder,%som%dette%andet%B%skal%beskrive:%
%
%
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Figur 2: Byggesten.
Egen tilvirkning med inspiration fra Merit og Nielsen, 2006; 202.

%
%
%

%
)
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)
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)
)
)
)

Funktion: Hvilke funktioner
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konceptet?
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og information rummer
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)
)
)
)
)

4.3.3.1 Basis – den bærende idé
Den% bærende% idé% er% en% klar% idé% og% nogle% principper% og% værdier,% som% konceptet% baseres% på,% så% de%
forskellige%løsningselementer%optræder%som%en%helhed%(Merit%&%Nielsen;%2006,%s.%203).%
%
Den%bærende%idé%bag%nyhedskonceptet%i%dette%speciale%er%deltagelse,%interaktion%og%øjenhøjde.%
%

Deltagelse% –% udmøntes% i% inddragelse% af% unge% i% produktionen% af% nyheder.% Ved% at% inddrage% de% unge% i%
produktionen%af%nyheder%vil%disse%nyheder%være%skrevet%i%øjenhøjde%med%de%unge,%hvilket%efterspørges%
af%målgruppen,%og%hvilket%er%en%forskel%i%forhold%til%de%traditionelle%nyhedsprodukter%på%markedet.%
%
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Interaktion% –% Nyhedsproduktet% skal% opfordre% til% interaktion,% både% internt% på% selve% nyhedsproduktet,%
men%også%via%sociale%medier%og%ved%at%gøre%det%muligt%at%være%i%kontakt%med%andre%unge%verden%over.%
$

Øjenhøjde%–%Igen%skal%nyhedsproduktet%fokuseres%om%de%unge%læsere%og%derfor%skal%der%konstant%foregå%
dialog% mellem% redaktionen% på% nyhedsproduktet% og% læserne,% så% nyheder% produceres% i% øjenhøjde% med%
målgruppen,%også%når%deres%interesser%og%ønsker%for%nyhedslæsning%udvikler%sig.%
%

4.3.3.2 Funktion
De%funktioner,%som%anvendes%i%den%første%overordnede%skitse%af%det%nuværende%koncept,%er%i%høj%grad%
funktioner,%som%kan%indfange%de%unges%teknologiske%og%digitale%færdigheder%og%interesser.%Brugerne%af%
det% færdige% nyhedskonceptet% skal% kunne% interagere% med% venner,% familie% og% andre% unge% via%
nyhedskonceptet,% og% gennem% en% funktion,% som% gør% det% muligt% at% interagere% med% diverse% sociale%
medier.%Brugerne%skal%også%præsenteres%for%nyeste%nyheder%fra%indF%og%udland,%og%de%skal%have%adgang%
til%nyhedshistorier%og%artikler,%som%omhandler%netop%den%enkeltes%interesser.%
%

4.3.3.3 Proces
Udover%funktioner%og%bærende%idé,%er%det%essentielt%at%foretage%beslutninger%om%kundeorienterede%og%
interne%processer,%herunder%distribution%og%kunders%oplevelse%med%produktet.%%
%
Der%skal%udarbejdes%et%værdisæt,%som%ansatte%på%den%redaktionen,%som%står%bag%det%færdigudviklede%
nyhedskoncept,% skal% følge.% Heri% skal% det% gøres% klart,% at% journalistikken% i% nyhedsproduktet% bør%
tilstræbes% objektivitet,% og% at% holdninger% og% ideologiger% ikke% skal% udtrykkes% gennem% produktet.%
Brugerne%af%nyhedsproduktet%skal%imødekommes%i%forhold%til%deres%ønsker%for%nyhedslæsning,%men%de%
skal% også% udfordres% ved% at% blive% præsenteret% for% nyhedsstof% udenfor% den% enkeltes% behov,% og% de% skal%
præsenteres% for% kritisk% sonderet% journalistik.% Brugerne% af% dette% nyhedsprodukt% skal% opleve%
troværdighed% bag% produktet,% og% produktet% skal% ikke% udvikles% primært% for% at% tjene% penge,% men% også%
med% det% formål% at% informere% brugerne% på% saglig% vis,% og% dermed% fungere% som% et% demokratisk% organ.%
Produktet% skal% kunne% benyttes% i% undervisningssammenhæng,% og% derfor% forpligter% produktet% sig% til% at%
bringe% solidt% journalistisk% håndværk% og% stille% sig% fri% fra% politiske% ideologier% i% nyhedsrapportager.%
Holdninger% må% dog% gerne% udtrykkes% i% nyheder% af% kommentarFformat,% og% det% skal% være% muligt% for%
læserne% at% ytre% deres% holdninger% til% nyhedsstof% gennem% en% funktion,% som% gør% det% muligt% at%
kommentere%på%nyheder.%Dermed%uddannes%de%unge%brugere%i%en%demokratisk%proces%samtidig%med,%at%
de%informeres%og%underholdes.%
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%
Som%illustreret%i%Skitse$3%vil%der%være%et%kommentarFfelt%at%finde%under%hver%nyhed,%som%publiceres%på%
nyhedskonceptet.% Dette% kommentarfelt% gør% det% muligt% for% brugere% at% ytre% holdninger% og% deltage% i%
diskussion% og% samtale% med% andre% brugere.% Skitse$ 3% illustrerer% ligeledes% sektionen% Andres$ nyheder.% I%
denne% sektion% kan% man% som% bruger% læse% nyheder,% som% andre% brugere,% som% man% har% oprettet%
forbindelse%med%gennem%Min$nyhedsprofil,%har%”delt”.%Det%er%i%denne%sektion%også%muligt%at%søge%efter%
andre%brugere,%som%men%enten%kender%eller%som%har%samme%interesser%som%en%selv.%
)

Skitse 3: Andres nyheder

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)

4.3.3.4 Information
Der% skal% skabes% en% helhedsopfattelse% af% konceptet,% for% brugerne% af% konceptet.% Hermed% menes% den%
identitet% og% de% følelser,% som% konceptet% skal% vække% hos% brugerne% (Merit% &% Nielsen,% 2006;% 210).% Til% at%
konkretisere%dette%foreslås%det%at%beskrive%følgende:%
%
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•

Hvem%er%involveret?%

•

Hvilke%mål%har%man%for%disse%oplevelser?%

•

Hvilke%forventninger,%motiver%og%bidrag%til%oplevelsen%har%de%involverede?%

•

Hvilke% midler% vil% man% tage% i% anvendelse% for% at% skabe% en% oplevelse% for% de% involverede,% så% de%
opfylder%de%formulerede%mål?%

%
De% involverede% i% nyhedsproduktet% vil% være% unge% i% alderen% 13F16% år.% Målene% for% de% oplevelser,% som%
denne%målgruppe%skal%have,%når%de%benytter%produktet%er,%at%de%skal%føle%sig%involverede%og%skrevet%til%i%
øjenhøjde.% Brugerne% skal% føle,% at% de% bliver% taget% seriøst% som% forbrugergruppe,% og% ikke% blot% bliver%
skrevet%om,%men%derimod%skrevet%til.%Det%skal%være%underholdende%at%benytte%nyhedsproduktet,%og%det%
skal% ikke% benyttes% af% pligt,% men% af% lyst.% Dette% sikres% ved% at% tage% udgangspunkt% i% målgruppen,% som% er%
blevet% defineret% i% tidligere% analyser.% Da% de% unge% bruger% meget% tid% på% fællesskaber,% skal%
nyhedsproduktet% omfavne% deres% fællesskaber,% og% når% de% unge% er% individualiserede% og%
identitetsskabende,% skal% produktet% kunne% fungere% som% en% markedsplads,% hvor% det% er% muligt% at%
fremstille%sig%selv%og%udtrykke%sin%identitet.%Konceptet%vil%rumme%dette,%ved%at%det%skal%fungere%som%et%
mere%seriøst%og%troværdigt%supplement%til%de%allerede%etablerede%sociale%medier.%Brugerne%skal%kunne%
bidrage% til% indholdet% ved% at% dele% artikler,% billeder% og% videoer% med% andre% brugere.% Redaktionen% bag%
nyhedsproduktet% publicerer% dagligt% generelle% nyheder,% og% der% skal% være% faner,% hvor% indhold% er%
kategoriseret% efter% emner% såsom% sport,% kultur% og% politik,% og% der% skal% være% mulighed% for,% at% brugerne%
selv%kan%sammensætte%en%liste%af%type%nyheder,%som%de%dagligt%ønsker%at%modtage%blandt%de%nyheder,%
som%produceres%af%redaktionen%bag%nyhedsproduktet.%Der%vil%være%en%selvstændig%sektion,%med%navnet%
Sladder$ Siden,% med% nyheder% om% kendte,% mode,% musik% og% tv.% Nyheder% om% disse% emner% kræver% ikke%
dybdegående%journalistiske%artikler,%og%formålet%med%denne%sektion%er,%at%imødekomme%målgruppens%
ønsker% om% flere% farver% og% billeder% i% nyhedsformidlingen,% hvilket% billedgallerier,% billedrapportager% og%
videoer%kan%leve%op%til.%
%
Brugerne%skal%kunne%identificere%sig%med%nyhedsproduktet%og%føle,%at%produktet%er%relevant%for%netop%
dem.% Dette% gøres% ved% at% konceptet% skal% indeholde% nyheder% om% ting,% som% er% tæt% på% de% unge% og% deres%
hverdag.% Eksempelvis% skal% sektionen% Uddannelsesforum% fungere% som% en% hjælp% for% de% unge% til% at% læse%
om% hvilke% muligheder,% de% har% efter% endt% folkeskole.% Der% skal% i% denne% sektion% blandt% andet% være% en%
jobbank,% hvor% brugerne% kan% søge% fritidsjobs% og% annoncer% med% information% om% uddannelsestilbud.%
Derved%imødekommes%de%behov,%brugerne%har%for%et%nyhedsprodukt,%som%kan%forsyne%dem%med%viden%
på%en%engagerende%og%relevant%måde.%%
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%

Skitse 4: Sladder Siden

Skitse 4: Uddannelsesforum
%
%
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)
)
)
)
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)

)

4.3.3.5 Forretningsmodel
Der% er% særligt% to% forhold,% som% er% vigtige% at% medtænke,% når% forretningsdelen% for% et% koncept% skal%
udvikles:%
•

Pris%og%betalingsmodel%

•

Valg%af%samarbejdspartnere%

%

Pris og betalingsmodel

Som% behandlet% i% Omverdensanalysen% i% Fase% 2,% er% unge% som% forbrugere% en% magtfuld% gruppe,% som% alle%
brancher% retter% opmærksomhed% mod,% og% målretter% deres% produkter% efter.% Samtidig% viser%
Livsverdensanalysen%i%Fase%3,%at%de%adspurgte%unge%bruger%penge%på%mad,%tøj%og%fritidsaktiviteter%med%
deres% venner,% men% at% de% ikke% umiddelbart% kan% forestille% sig% at% betale% penge% for% et% nyhedsprodukt.%
Desuden%skal%der%tages%hensyn%til%den%teknologiske%udvikling.%Det%blev%påpeget%ud%fra%de%identificerede%
forhold%i%PESTFtjeklisten,%at%internettets%udbredelse%har%betydet,%at%man%ikke%”behøver”%at%betale%penge%
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for% at% læse% nyheder% længere,% og% derfor% fravælger% denne% udgift,% og% derimod% læser% nyheder% gratis% via%
internettet.% % Derfor% skal% der% ikke% opkræves% betaling% for% nyhedskonceptet,% men% indtjeningen% skal%
skabes% gennem% annoncører.% Ligesom% indholdet% i% nyhedsstoffet% og% nyhedskonceptet% generelt,% skal%
annonceringen%have%en%relevans%for%de%unge.%Annoncer%fra%efterskoler%og%ungdomsuddannelser%samt%
annoncer%omhandlende%lokale%tilbud,%koncerter,%events,%beklædning%til%de%unge%og%lignende,%vil%være%
relevante% for% de% unge% brugere% af% nyhedskonceptet% og% dermed% også% for% annoncørerne.% Således%
medtænkes% den% bærende% idé;% deltagelse,% interaktion% og% i% særdeleshed% øjenhøjde,% ligeledes% i%
konceptets%indtjening%gennem%annoncer.%
%

Valg af samarbejdspartner

I%formidlingen%og%distributionen%af%nyhedskonceptet%til%brugerne,%vil%interessen%for%det%stige,%hvis%det%
benyttes%af%personer,%som%brugerne%tillægger%værdi.%Sådanne%personer%kan%give%konceptet%autenticitet%
overfor%brugerne,%som%dermed%vil%tro%mere%på%de%værdier,%som%skal%bære%konceptet%(Merit%&%Nielsen,%
2006;% 214).% Derfor% skal% der% vælges% samarbejdspartnere,% som% er% forbilleder% for% målgruppen,% og% som%
skal% benytte% nyhedsproduktet.% Disse% samarbejdspartnere% kan% være% børn% af% kendte% personer,% og% det%
kan%være%unge%skuespillere,%musikere%eller%unge,%som%på%anden%vis%er%kendte%blandt%målgruppen.%Disse%
kendte%personligheder%skal%betales%for%at%oprette%deres%egen%nyhedsprofil%på%konceptet,%og%for%at%dele%
nyheder% på% konceptet,% og% brugere,% som% har% valgt% at% følge% denne% kendte% personlighed,% vil% modtage%
personens%delte%nyheder.%Man%kan%ligeledes%forestille%sig,%at%det%vil%være%motiverende%for%den%kendte%
person% at% være% bruger% af% nyhedskonceptet,% da% personen% herigennem% vil% have% mulighed% for% at%
promovere%sig%selv.%
%
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4.3.4

Bejlere – tredje element

Dette%element%fokuserer%på%konkurrenter%og%på%konceptets%position%i%forhold%til%alternative%løsninger.%
Der%skelnes%her%mellem%Direkte$konkurrenter,%som%er%alternative%tilbud,%som%er%sammenlignelige%med%
konceptets%tilbud,%Substituerende$tilbud,%som%er%alternative%tilbud,%som%kan%tilfredsstille%samme%behov%
på% en% anden% måde,% og% til% sidst% Indirekte$ konkurrenter,% som% er% andre% eksterne% faktorer,% som% kan%
reducere% interessen% og% afsætningen% af% konceptet% (Merit% &% Nielsen,% 2006;% 215F216).% Disse% tre% former%
for% Bejlere% vil% følgende% blive% gennemgået% og% vurderet% i% forhold% til% hvor% alvorlig% konkurrencen% er% for%
nyhedskonceptet.%
%

4.3.4.1 Direkte konkurrenter
Kids% News:% Som% nævnt% i% specialets% indledning,% lancerede% Berlingske% Tidende% den% 1.% april% 2014% et%
nyhedsprodukt,%som%henvender%sig%til%unge%i%alderen%6%til%12%år.%Dette%produkt%udkommer%både%i%print%
og%som%et%digitalt%produkt%i%form%af%en%applikation%til%smartphone.%Indholdet%på%det%digitale%produkt%er%
dog% ikke% tilpasset% de% funktioner,% som% er% til% rådighed% på% smartphone% og% tablet,% og% forhold% udover% det%
skriftlige% indhold% i% nyhederne,% er% dermed% ikke% medtænkt% i% dette% produkt.% Desuden% er% målgruppen%
yngre% end% målgruppen% for% specialets% nyhedskoncept,% og% Kids% News% kan% derfor% ikke% forstås% som% en%
konkurrent,%som%har%samme%tilbud%til%de%13F16%årige,%som%dette%speciales%koncept%kan.%
%
Skoleaviser:%Der%findes%en%række%forskellige%skoleF%og%børneaviser,%som%henvender%sig%til%børn%og%unge.%
Eksempelvis% Skoleavisen 22 ,% som% udkommer% med% temaFaviser,% når% en% organisation,% styrelse% eller%
ministerium%vil%ud%med%et%budskab.%Der%findes%også%skoleaviser,%som%udelukkende%er%producerede%af%
skoleelever,% men% som% tjener% det% formål% at% undervise% skolebørn% om% journalistisk% og% redaktionelt%
arbejde,% og% produceres% derfor% ofte% som% et% engangsprojekt,% uden% indtjening% som% formål.% Disse%
skoleaviser% udkommer% alle% i% form% af% en% printet% avis,% og% der% findes% således% ikke% en% applikation,% som%
svarer% til% dette% speciales% nyhedskoncept,% og% derfor% vurderes% det,% at% der% er% en% god%
positioneringsmuligheden%for%konceptet.%
%
Udenfor%Danmark%findes%en%række%aviser,%som%udgiver%hele%aviser%eller%blot%sektioner,%som%henvender%
sig% til% børn% og% unge.% For% blot% at% nævne% et% lille% udpluk% af% disse% kan% der% fremhæves%den% tyske% avis% Die$
Zeit,% med% ungeavisen% Zeit$Leo,% den% norske% avis% Aftenposten% med% Aftenposten$Junior,% den% svenske% avis%
GöteborgsAPosten!med%Wazzup,%den%tyrkiske%avis)Hürriyet%med%Hürriyet$Kampus,%den%amerikanske%avis%

22Læs%mere%om%Skoleavisen:%http://www.hühnerstall.dk/menu/skoleavisen.aspx%
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New$York$Times%med%The$Learning$Network,%den%engelske%avis%The$Guardian) med%Guardian$Education$
Centre,$ den% indonesiske% avis% Kompas% med% Youth$ Spread% og% den% hollandske% avis% De$ Stentor,%med%
MijnZ.23%%
%
Jeg% er% ikke% bekendt% med% forretningsgrundlaget% for% hver% enkelt% af% disse% nyhedsprodukter,% men%
eftersom% målgruppen% for% disse% skal% findes% uden% for% Danmark,% vil% de% ikke% være% direkte% konkurrenter%
for%specialets%nyhedskoncept.%Dog%vil%det%være%væsentligt%at%forholde%sig%til%disse%nyhedsprodukter,%da%
internettet%gør%det%muligt%at%læse%nyheder,%som%ikke%kunne%er%publiceret%af%danse%mediehuse.%Derfor%
vil% nyhedskonceptets% svar% på% disse% konkurrenter% består% i% at% udvikle% et% nyhedskoncept,% som% gør% det%
muligt%at%læse%nyheder%på%sin%smartphone,%og%således%hvor%og%hvornår%læseren%ønsker%det,%og%for%at%
læse% netop% de% nyheder,% som% den% enkelte% finder% interessant.% Samtidig% opfylder% konceptet% et% socialt%
behov%hos%læserne.%%

4.3.4.2 Substituerende tilbud
Blandt% substituerende% medier% kan% nævnes% diverse% sociale% medier,% radiostationer,% magasiner,% tvFog%
radiokanaler,% både% online% og% printF% aviser% og% blogs% på% internettet.% Disse% substituerende% medier%
opfylder%mange%af%de%behov,%som%unge%har%for%læsning%af%nyheder.%De%unge%modtager%nyheder%gennem%
sociale%medier,%og%har%selv%mulighed%for%at%søge%efter%netop%de%nyheder,%som%de%selv%har%lyst%til%at%læse.%
Dermed% eksisterer% der% nogle% barrierer% for% indtjening% og% vækst% for% nyhedskonceptet.% Disse%
substituerende% tilbud% har% dog% ikke% en% klart% afgrænset% målgruppe,% men% henvender% sig% mere% bredt.%
Derfor%må%modsvaret%på%disse%substitutter%være%at%skabe%fokus%nyhedskonceptets%relevans%for%netop%
de%13F16%årige,%med%henblik%på%at%opfylde%deres%behov%for%nyhedslæsning%og%for%social%interaktion%på%
samme%tid.%

4.3.4.3 Indirekte konkurrenter
Når%man%tidligere%talte%om%konkurrence%inden%for%medieindustrien,%talte%man%om%konkurrence%mellem%
aviser% eller% mellem% tvFkanaler,% men% indirekte% konkurrenter% har% stor% betydning% for,% hvad% de% unge%
vælger% at% bruge% deres% fritid% på,% og% konkurrencen% inden% for% medieindustrien% er% i% dag% langt% mere%
kompleks.% Konkurrencen% er% ikke% blot% at% finde% de% forskellige% medier% imellem,% men% andre% aktiviteter%
såsom%koncerter,%sport%og%socialisering%på%cafeer%og%barer%er%ligeledes%at%betragte%som%konkurrence.%
Disse%faktorer%kan%reducere%interessen%for%nyhedskonceptet,%og%skal%imødegås%ved%at%fokusere%på,%at%
nyhedskonceptet% blandt% andet% er% et% værktøj,% som% kan% benyttes% i% sammenhæng% med% disse%
konkurrerende% faktorer,% ved% at% indeholde% information% og% tilbud% om% netop% koncerter,% events,%

23%For%beskrivelse%af%hver%enkelt%af%disse%aviser:%http://www.wanFifra.org/articles/2013/12/12/indiaFleadsF

winnersFforF2013%
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fritidsbeskæftigelser%og%lignende.%Dette%gøres%gennem%sektionerne%Lokalt%og%Det$sker,%som%er%skitseret%
herunder.%Under%sektionen%Lokalt%bringes%der%nyheder%om%hvad,%der%sker%i%brugerens%lokalområde,%og%
det% er% op% til% brugeren% selv% at% definere,% hvor% stor% en% radius% dette% lokalområde% skal% omfatte.% Under%
sektionen% Det$ sker% kan% brugeren% læse% om% mere% konkrete% events,% som% finder% sted% både% lokalt% og%
nationalt.%
%

Skitse 6: Lokalt

%

Skitse 7: Det sker
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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4.4

Fase 6: Konceptvalidering

”Everybody$ experience$ far$ more$ than$ he$ understands.$ Yet$ it$ is$ experience,$ rather$ than$ understanding,$
that$influences$behaviour.”%–%Marshall%McLuhan.%
%%
I% denne% del% af% udviklingsprocessen% skal% konceptet% og% de% bærende% ideer,% som% er% blevet% udviklet% på%
baggrund%af%forrige%faser,%afprøves.%Det%skal%afprøves,%om%konceptet%kan%forstås,%anvendes,%realiseres%
og% om% det% giver% mening,% og% viden% herom% skal% danne% grundlag% for% den% videre% udvikling% af% konceptet.%
Der%findes%flere%måder%at%foretage%denne%afprøvning%af%konceptet%på,%og%valg%af%metode%skal%foretages%
på% baggrund% af% vurdering% af% ressourcer,% tid% til% rådighed,% adgang% til% ressourcepersoner% og% eventuelt%
hensyn% til% fortrolighed.% Afprøvning% gennem% de% såkaldte% usabilityFstudier% er% velegnede% til% at% afdække%
konceptets% anvendelig.% Dog% kræver% denne% metode% mange% ressourcer,% da% afprøvningen% ofte% foretages%
gennem% overvågning% med% videooptagelse% og% særligt% udviklet% analyseudstyr.% Kvalitative% metoder% er%
anvendelige% i% tilfælde,% hvor% konceptet% er% komplekst% og% med% mange% muligheder% for% forskellige%
indfaldsvinkler.%Eftersom%dette%speciales%nyhedskoncept%indeholder%mange%muligheder%for%navigation%
og% brug,% vil% en% kvalitativ% metode% derfor% være% velegnet.% Da% jeg% gennem% denne% afprøvning% ønsker% at%
indhente% viden% om% målgruppens% forståelse% af% konceptet,% vil% jeg% foretage% et% fokusgruppeinterview%
(Merit%&%Nielsen,%2006;%232).%
%

4.4.1

Fokusgruppeinterview

Da% der,% som% nævnt% ovenstående,% vil% blive% foretaget% et% fokusgruppeinterview% og% en% analyse% heraf,% vil%
der%i%dette%afsnit%endnu%en%gang%blive%rettet%fokus%mod%metode%til%udførelse%af%interview.%Denne%gang%
benyttes% der% et% fokusgruppeinterviewet,% som% er% kendetegnet% ved,% at% det% er% ”(…)$ kombinationen$ af$
gruppeinteraktion$ og$ forskerAbestemt$ emneAfokus.”$ (Halkier,% 2009;% 9).% Fokusgruppeinterviewet% er% et%
godt%redskab%til%at%producere%data,%som%belyser%normer,%holdninger%og%vurderinger.%Eftersom%jeg%søger%
viden% om,% hvorledes% konceptet% kan% forstås,% anvendes% og% realiseres,% vil% fokusgruppeinterviewet% være%
relevant,% da% deltagerne% har% mulighed% for% at% diskutere% holdninger% til% konceptet,% præferencer,%
eksisterende%anvendelsesmuligheder%og%fremkomst%af%nye%anvendelsesmuligheder.%Derudover%vil%min%
fænomenologiske% tilgang% forsyne% mig% med% et% fordomsfrit% syn% på% fokusgruppedeltagernes% samtaler,%
som%skal%udgøre%mit%analyseobjekt.%
%
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4.4.1.1 Udvælgelse af deltagere
I%mine%overvejelser%om%valg%af%deltagere%til%fokusgruppeinterviewet%har%jeg%været%analytisk%selektiv%og%
valgt%personer,%som%repræsenterer%målgruppen;%13F16%årige.%Disse%deltagere%vil%følgende%omtales%som%
informanter.%Da%informanterne%ikke%er%voksne,%og%da%jeg%igen%skal%gøre%mig%overvejelser%om%kvalitative%
interviews% med% børn,% som% uddybet% i% specialets% Kapitel% 2,% under% afsnittet% Kvalitative$ interviews$ med$
børn,$har%jeg%valgt%at%sammensætte%fokusgruppen%efter%personer,%som%indgår%i%samme%sociale%netværk.%
Fordelene%ved%at%bruge%informanter,%som%allerede%kender%hinanden%er,%at%det%er%let%for%informanterne%
at% deltage% i% samtalen,% da% det% er% mere% trygt% med% mennesker,% som% kender% hinanden.% Desuden% kan%
informanter% fra% samme% netværk% i% højere% grad% uddybe% hinandens% perspektiver,% da% de% vil% have% delte%
oplevelser% og% erfaringer.% Yderligere% vil% det% sociale% rum% i% fokusgruppen% sammensat% af% personer% med%
samme% sociale% netværk,% ofte% være% mere% sammenligneligt% med% informanternes% hverdag,% og% derfor% vil%
observationer% af% % diskussioner% være% tættere% på% en% ikkeFopstillet% samtale% (Halkier,% 2002;% 34).%
Ulemperne%ved%at%vælge%informanter%i%samme%sociale%netværk%er,%at%der%vil%komme%færre%forskellige%
perspektiver%på%banen,%og%at%man%kan%risikere,%at%informanterne%opfører%sig%efter%allerede%etablerede%
dominansroller% (Halkier,% 2002;% 34).% Med% disse% begrænsninger% for% øje,% vil% jeg% som% moderator% i%
fokusgruppeinterviewet% forsøge% at% gennemskue% eventuel% dominerende% rollefordeling% mellem%
informanterne%og%sørge%for,%at%lade%alle%komme%til%orde.%%Fokusgruppen%består%af%4%drenge%og%fire%piger%
i% alderen% 14% og% 15% år,% som% går% i% 8.% klasse% på% Skødstrup% Skole,% nord% for% Aarhus.% Alle% informanter% er%
præsenteret%i%transskriberingerne%af%fokusgruppeinterviewet,%som%er%at%finde%i%specialets%bilag%11.%
%

4.4.1.2 Organisering af fokusgruppeinterviews og det kvalitative
interview
For% at% skabe% en% overordnet% struktur% og% for% at% få% mest% muligt% ud% af% fokusgruppeinterviewet% har% jeg%
udformet%en%interviewguide.%Om%planlægning%af%interviews%skriver%Steinar%Kvale%og%Svend%Brinkmann%
(2008),% at% i% den% semistrukturerede% interviewform% vil% interviewguiden% indeholde% en% oversigt% over%
emner,% der% dækkes% og% forslag% til% spørgsmål% (Kvale% &% Brinkmann;% 2008,% 151).% For% at% sikre% kvalitet% i%
interviewet%foreslår%det,%at%interviewet%fortolkes%i%løbet%af%interviewet,%og%at%intervieweren%forsøger%at%
verificere% sine% fortolkninger% af% svar% i% løbet% af% interviewet.% Denne% tilgang% stemmer% overens% med% min%
hermeneutiske% tilgang% til% projektet,% hvor% jeg% bevæger% mig% mellem% del% og% helhed.% På% baggrund% af%
fortolkninger%opnået%på%baggrund%af%indsigt,%vil%jeg%være%i%stand%til%at%følge%interessante%og%relevante%
aspekter% af% svarerne% i% fokusgruppeinterviewene.% Dog% skriver% Kvale% og% Brinkmann% om%
fokusgruppeinterviewet,%at%det%er:%%
%
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”(…)$kendetegnet$ved$en$ikkeAstyrende$interviewstil,$hvor$det$først$og$fremmest$går$ud$på$
at$ få$ så$ mange$ forskellige$ synspunkter$ frem$ vedrørende$ det$ emne,$ der$ er$ i$ fokus$ for$
gruppen.”$(Kvale%&%Brinkmann;%2008,%170).%%
%
Jeg%vil%derfor%organisere%min%interviewguide%for%fokusgruppeinterviewet%efter%det%semistrukturerede%
interview,% men% være% bevidst% om% at% lade% fokusgruppedeltagerne% fremføre% deres% synspunkter.% Jeg% vil%
ikke% være% en% styrende% moderator,% men% jeg% vil% dog% stadig% holde% fast% i% en% vis% struktur% i% interviewene,%
således%jeg%kan%få%besvaret%interviewguidens%fokusområder.%Disse%fokusområder%er%tematiseret%efter%
Receptionsanalysens%fem%dimensioner;%Forståelse,%Motivation,%Konstruktionsbevidsthed,%Handling%og%
Holdning,%som%vil%blive%uddybet%i%det%følgende%afsnit.%Interviewguiden%er%at%finde%i%specialets%bilag%1.%
%

4.4.2

Analysemetode - Mediereception

Jeg%har%brug%for%et%analyseredskab,%som%kan%forsyne%mig%med%indsigt%i%målgruppens%forståelse%af%det%
udviklede% nyhedskoncept.% Receptionsanalysen% arbejder% med% den% kommunikationssituation,% der%
foregår% mellem% modtager% og% medietekst.% Det% er% muligt% at% belyse% hvilken% form% for% mening,% viden% og%
betydning,% der% fremkommer% når% modtagerens% bagland,% i% form% af% specifikke% sociale,% kulturelle% og%
psykologiske% forståelser,% mødes% med% medietekstens% fælleskulturelle% udformning% (Højbjerg,% 1994;%
137).%Desuden%kan%receptionsanalysen%benyttes%til%at%skematisere%og%styre%analysen%af%det%kvalitative%
data,%som%jeg%har%indhentet%gennem%mit%fokusgruppeinterview.%Kim%Schröder24%har%ved%inspiration%fra%
navne% indenfor% receptionsanalysen,% som% Stuart% Hall% og% Umberto% Eco,% udformet% en% multidimensional%
model%for%analyse%af%kvalitative%receptionsinterviews.%
%
Modellen% har% til% hensigt% at% fange% de% væsentligste% aspekter% ved% mediereception% og% agere% skelet% for%
analysen% af% kvalitative% receptionsinterviewdata.% Den% arbejder% med% fem% dimensioner,% som% alle% er%
forbundet%med%hinanden%samt%den%givne%medietekst.%
%
%
%
%
%
%
%
24%Kim%Schröder:%professor%ved%Institut%for%Kommunikation,%journalistik%og%datalogi%på%Roskilde%universitet.%
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%
%
Figur 3: Multidimensional model.
Schröder, 2003; 67.

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

Forståelse
Hvordan% forstår% modtageren% indholdet% af% medieteksten% F% denotativt% eller% konnotativt?% % Her% kan% det,%
afhængigt% af% kommunikationssituationen,% være% interessant% at% se% på% forholdet% mellem% forståelsen% og%
det% intenderede% budskab% fra% afsenderen.% Til% denne% dimension% kan% forståelsen% fra% eksempelvis% en%
interviewperson%holdes%op%mod%en%bestemt%udvalgt%forståelse.%%
%

Motivation
Denne% dimension% arbejder% med% modtagerens% motivation% overfor% medieteksten,% herigennem% også%
hvilken%form%for%motivation,%der%kan%være%tale%om.%Schröder%skriver%herom:%
”Dimensionen$ handler$ dybest$ set$ om$ den$ relevansArelation,$ der$ eksisterer$ mellem,$ på$ den$
ene$ side,$ modtagerens$ tids$ og$ rumligt$ strukturerede$ livsverden,$ og$ på$ den$ anden$ side$
medietekstens$ og$ brugssituationens$ univers,$ og$ som$ kan$ udtrykkes$ gennem$ betegnelser$
som$ »interesse«,$ »erindring«,$ »nysgerrighed«,$ »identifikation«$ og$ »samhørighed«”.$
(Schröder;%2003,%s.%68).%
%
Inden% for% denne% kategori% er% det% også% vigtigt% at% kigge% på% motivationen% inden% for% tilsvarende%
medietekster,%som%for%eksempel%en%avis%overfor%det%samlede%nyhedsunivers%(Schröder,%2001;%68).%
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Konstruktionsbevidsthed
Dimensionen%omhandler%relationen%mellem%medietekst%og%modtager,%og%hvor%vidt%modtageren%indgår%
som% tekstens% legende% medspiller% eller% modspiller.% Desuden% beskæftiger% denne% sig% også% med%
modtagerens%bevidsthed%omkring%genreFkarakteristika,%intertekstualitet%og%dens%grafiske%udformning.%

Holdning

Hvad% er% modtagerens% subjektive% holdning% til% indholdet% af% medieteksten?% Modtagerens% holdning% kan%
være% præget% af% afvisning% over% for% det% samlede% indhold% eller% blot% af% nogle% forskellige% delelementer.%
Modsat%kan%det%være,%at%modtageren%accepterer%indholdet%og%dermed%viser%sig%positivt%stemt%over%for%
den%givne%medietekst.%%

Handling
Denne% dimension% har% at% gøre% med% modtagerens% brug% af% medieindholdet% i% dagligdagen.% Om% denne%
dimension%skriver%Schröder:%
%
”Alle$ samfundsmedlemmers$ betydningsunivers$ er$ så$ influeret$ af$ mediernes$ faktaA$ og$
fiktionsudbud,$ at$ enhver$ mellemmenneskelig$ diskursiv$ aktivitet,$ fra$ hjemmet$ over$
arbejdspladsen$ til$ den$ offentlige$ debat$ nødvendigvis$ trækker$ på$ mangfoldige$ og$
forskelligartede$medieoplevelser.$(Schröder,%2003;%69).%
$
På% trods% af% dette% uomgængelige% faktum% kan% det% alligevel% være% interessant% at% undersøge% den% præcise%
anvendelsessammenhæng,%som%oplevelsen%af%medieproduktet%indgår%i.%%
%
Schröders% multidimensional% model% er% udformet% som% hjælp% til% at% styre% på% de% komplekse%
betydningsprocessor,%der%indgår%i%kvalitative%receptionsinterviews.%Modellen%har%den%fordel,%at%den%er%
yderst%fleksibel,%og%kan%tilpasses%det%analyseobjekt%som%den%anvendes%på%(Schröder,%2001;%72).%%
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4.5

Receptionsanalyse

Efter%at%konceptet%i%form%af%skitsetegninger%er%blevet%afprøvet%blandt%repræsentanter%fra%målgruppen%i%
et% fokusgruppeinterview,% vil% en% analyse% af% informanternes% forståelse% for,% holdning% til,% motivation% for,%
konstruktionsbevidsthed% og% handling% i% forhold% til% nyhedskonceptet,% nu% blive% foretaget.% Dermed%
afprøves%konceptets%bærende%ideer,%og%det%vurderes,%om%konceptet%kan%anvendes,%realiseres%og%om%det%
giver%mening%for%målgruppen.%
%

%
%

4.5.1.1 Forståelse
Som% omtalt% i% specialets% Livsverdensanalyse% i% Kapitel% 3,% har% fællesskab% stor% betydning% for% denne%
målgruppen,% og% en% af% intentionerne% med% konceptet% er% derfor% at% udvikle% et% nyhedsprodukt,% som%
rummer%et%fællesskabsaspekt,%hvor%brugerne%kan%interagere%med%andre%brugere,%være%i%kontakt%med%
deres%venner%og%indgå%i%interessefællesskaber.%Et%af%formålene%med%denne%receptionsanalyse%er%derfor%
at%finde%ud%af,%om%målgruppen%forstår%konceptet,%som%det%er%tiltænkt%af%mig%som%udvikler%af%konceptet.%
%
Informanterne% har% særligt% fokus% på% et% fællesskabsaspekt% i% deres% forståelse% af% nyhedskonceptet.%
Denotativt%forstår%de%konceptet%som%en%blanding%af%et%socialt%medie%og%et%nyhedsmedie,%og%konnotativt%
forstår% de% konceptet% som% et% produkt,% som% kan% benyttes% til% at% vedligeholde% kontakt% med% venner%
samtidig%med,%at%de%kan%være%opdatere%på%nyheder:%
%
Frederik:%

Jeg$synes$helt$klart$at$det$er$smart$at$man$kan$slå$ting$op$på$andres$vægge$og$sådan$noget.$
Og$dele$ting.%
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%
Nikolaj:%%

Hvis$man$lige$har$siddet$og$haft$om$et$eller$andet$emne$i$en$gruppe,$som$man$synes,$var$
spændende,$så$kan$man$lige$dele$det$med$ens$venner.%

%
Johanne:%%

Eller$hvis$jeg$for$eksempel$lige$har$læst$et$eller$andet$om$One$Direction$eller$et$eller$andet,$
og$det$synes$Caroline$er$spændende,$så$kan$jeg$lige$dele$det$med$hende.$(…)$Så$er$det$også$
sådan$en$måde$at$være$sammen$på$og$så$kan$man$finde$fælles$interesser$og$sådan$noget,$
som$man$lige$kan$dele$med$hinanden.%

%
Flere%af%informanterne%udviser%en%god%denotativ%forståelse%for%konceptet,%idet%de%beskriver%konceptets%
funktioner%og%opfatter%konceptet%som%et%medie,%der%ud%over%at%rumme%nyheder,%også%fungerer%som%et%
medie,% der% rummer% de% forskellige% former% for% mediebrug,% som% netop% målgruppen% benytter% sig% af% til%
hverdag:%
%
Helene:%

Ja,$altså$det$er$sådan$lidt$multimedieAagtigt,$fordi$alt$er$bare$samlet.$Der$er$nyheder,$der$er$
ens$egen$sådan$personlige$mening$omkring$det$og$sådan.$Mine$opslag$og$sådan$noget,$og$
så$er$der$jobting$og$så$er$der$sladderAside,$det$er$også$noget,$jeg$rigtig$godt$kan$lide$at$se$
på.$Det$er$bare$sådan$samlet$i$ét$medie,$og$det$synes$jeg,$det$er$nok$fordelen$ved$det.%

%
Informanterne% er% bevidste% om% deres% muligheder% for% at% skabe% deres% personlige% og% tilpassede%
nyhedsprodukt.%I%forhold%til%at%inddrage%brugerne%som%medFskabere%af%nyhedskonceptet,%tyder%det%på,%
at% der% opstår% et% relationelt% forhold% mellem% konceptet% og% informanterne% gennem% positive% og%
konstruktive%konnotationer.%
%
Informanter% giver% også% forslag% til,% hvordan% konceptet% kan% videreudvikles,% hvilket% vidner% om% kritiske%
overvejelser%i%forhold%til%deres%motivation%for%konceptet:%%
%
David:%

Hvis$ der$ var$ nogle$ nyhedsskribenter$ for$ eksempel,$ som$ skrev$ rigtig$ meget,$ så$ kunne$ man$
følge$dem.%%

%
Johanne:%

Hvis$der$nu$for$eksempel$var$en,$som$skrev$rigtig$meget$om$fodbold,$at$man$så$kunne$følge$
den$her$side.%%

%
David:%

Eller$bare$blive$venner$med$ham.%

%
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Johanne:%

Ja.$Eller$hvis$jeg$nu$for$eksempel,$hvis$jeg$har$de$samme$interesser$som$David,$så$man$også$
kunne$ følge$ ham,$ fordi$ man$ interesserer$ sig$ om$ de$ samme$ ting.$ Men$ måske$ også$ lidt$
forskelligt.$At$man$for$eksempel$har$nogle$fælles$interesser,$men$måske$også$nogle$nye$ting,$
som$man$så$får$øjnene$op$for$så.$

%
Informanterne%giver%i%ovenstående%citat%udtryk%for%vigtigheden%af,%at%konceptet%indeholder%muligheden%
for%at%”følge”%andre%brugere%af%nyhedskonceptet%og%en%form%for%sider,%som%med%nyheder%om%bestemte%
emner,%at%”blive%venner”%med%personer%og%at%man%som%bruger%får%vist%forslag%til%sider%og%personer,%som%
man%kan%følge.%Disse%funktioner%minder%meget%om%funktioner,%som%kan%benyttes%på%det%sociale%medie%
Facebook,% og% det% er% tydeligt,% at% informanterne% er% inspirerede% af% Facebook% i% deres% forståelse% for%
nyhedskonceptet.% Informanternes% forståelse% afskygger% derfor% meget% funktioner,% som% de% allerede%
kender% til% gennem% andre% sociale% medier,% og% forekommer% derfor% en% smule% snævre.% Informanternes%
forslag%til%udvikling%af%nyhedskonceptet%kan%godt%benyttes%som%inspiration%til%brugbare%funktioner%på%
specialets% nyhedskoncept,% men% må% ikke% begrænse% nytænkning% i% forhold% til% at% udvikle% et%
nyhedsprodukt,%som%er%anvendeligt%både%nu%og%i%fremtiden.%
%

4.5.1.2 Motivation
Informanterne% er% alle% i% alderen% 14F15% år,% og% er% derfor% opvokset% i% det% postmoderne% samfund,% hvor%
teknologi% og% medier% har% stor% indflydelse% på% deres% hverdag.% Informanterne% benytter% sig% af% sociale%
medier,%herunder%Facebook,%Instagram%og%Twitter%og%det%må%derfor%formodes,%at%Informanterne%har%en%
generel%interesse%for%medier%og%nyheder.%Informanterne%taler%yderligere%om%konceptet%som%et%relevant%
nyhedsprodukt,%som%vil%være%behjælpsomt%%for%dem%i%deres%hverdag:%
%
William:$

Jeg$ville$sagtens$kunne$begynde$at$bruge$sådan$et$program$som$det$der,$for$jeg$sidder$tit$og$
ser$ på$ computeren$ derhjemme$ og$ læser$ nyhederne,$ hvor$ jeg$ selv$ skal$ sidde$ og$ bladre$
igennem$for$at$finde$det,$jeg$egentlig$interesserer$mig$for.$Der$vil$det$der$hjælpe$meget,$hvis$
man$ selv$ kunne$ vælge$ hvad$ det$ egentlig$ er,$ man$ interesserer$ sig$ for,$ at$ der$ kun$ kom$
nyheder$efter$en$kategori.$(…)$

$
Caroline)1:$ $Det$er$i$hvert$fald$det,$der$gør$det$sådan$interessant,$at$du$selv$kan$vælge$hvad$du$vil$se,$i$
stedet$for,$at$der$kommer$alt$muligt,$du$egentlig$er$lidt$ligeglad$med,$altså$så$tror$jeg$det$er$
det,$der$ligesom$fanger$ens$opmærksomhed.$
%
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Caroline%1%understreger,%at%konceptet%vil%være%brugbart%særligt%på%grund%af%muligheden%for%at%tilF%og%
fravælge%nyheder%efter%interesse.%Informanterne%er%motiverede%for%at%læse%nyheder,%men%de%oplever,%at%
det%kan%være%uoverskueligt%at%navigere%blandt%de%mange%nyheder,%som%florerer.%Der%ses%motivation%for%
nyhedskonceptets%mulighed%for%at%tilpasse%nyheder%til%den%enkelte%bruger.%%
%
Informanterne%taler%ligeledes%om%praktiske%aspekter%af%konceptet.%Det%praktiske%aspekt%bygger%på,%at%
det%er%smart%at%brugerne%af%konceptet%har%mulighed%for%at%filtrere%nyheder%efter%interesse%og%dermed%
sortere%nyheder%fra,%som%de%ikke%gider%at%læse%om.%Dette%aspekt%betyder,%at%konceptet%skiller%sig%ud%fra%
andre% nyhedsprodukter,% hvor% informanterne% kan% have% svært% ved% at% finde% frem% til% nyheder,% som% de%
finder% relevante% for% dem,% men% at% disse% relevante% nyheder% ofte% drukner% i% mængden% af% nyheder% på%
internettet:%
%
Johanne:%

Ja,$fordi$de$ting,$som$jeg$synes$er$spændende,$dem$gider$jeg$godt$at$vide$noget$om,$men$så$
skal$ jeg$ bare$ igennem$ fire$ siders$ politik$ først,$ og$ det$ interesserer$ slet$ ikke$ mig,$ så$ det$ er$
også$derfor$at$jeg$ikke$får$læst$det$særligt$meget,$fordi$der$er$alt$det$der,$som$jeg$ikke$gider$
at$læse.$Så$det$er$også$ret$smart,$at$man$kan$sådan$vælge.$Så$man$ved,$at$alle$de$ting,$det$er$
noget,$der$interesserer$en,$derinde,$der$kommer$op.%

%
Informanterne%motiveres%ligeledes%af%sektionerne%i%konceptet,%som%ifølge%informanterne%er%relevante%
for% unge% og% de% ting,% som% fylder% meget% i% deres% hverdag.% Eksempelvis% taler% Caroline% 1% om% konceptets%
sektion%Uddannelsesforum,%og%om%hvorfor%hun%finder%dette%relevant%for%hende:%%
%
Caroline%1:%

(…)$Også,$altså$vores$UAvejleder25,$vi$går$selvfølgelig$igennem$nogle$ting$med$ham$og$sådan$
noget,$men$det$er$også$meget$os$selv,$(…)$der$skal$prøve$at$tage$stilling$til$vores$fremtid.$
(…)$ og$ så$ er$ det$ meget$ nemmere$ bare$ at$ gå$ ind$ på$ denne$ her,$ nu$ hvor$ man$ tjekker$
sladderen$eller$et$eller$andet,$og$så$gå$ind$og$prøve$at$søge$på$hvad$man$kan$i$ens$fremtid$
og$de$her$ting,$som$kan$hjælpe.$Jeg$tror$det$kan$hjælpe$rigtig$mange,$også$se$hvor$mange$
muligheder$der$er$i$ungdomsuddannelser$og$alle$de$her$ting.%

%
Caroline% 1% motiveres% således% af% nyhedskonceptet% som% et% praktisk% og% relevant% redskab% i% hendes%
hverdag.% Yderligere% femhæver% informanterne% hver% især% forskellige% funktioner,% som% de% motiveres% af%
ved%nyhedskonceptet:%
%

25%Uddannelsesvejleder%
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Caroline)2:% Jeg$ synes$ også$ det$ er$ fedt,$ at$ det$ ikke$ kun$ er$ artikler,$ at$ det$ også$ er$ videoklip$ og$ sådan$
nogle$ting.%
%
Flere:%%

Ja.%

%
Caroline)2:% For$jeg$synes,$at$videoklip$og$billeder$er$mere$spændende$end$at$sidde$og$læse$en$lang$tekst.%
%
Caroline)1:% Også$det$der$Uddannelsesforum,$det$synes$jeg,$den$er$god.$Fordi,$det$er$også$sådan$lige$den$
her$aldersgruppe,$der$søger.$(…)$Sådan$at$det$er$samlet$ét$sted,$i$stedet$for,$at$man$skal$gå$
ind$og$søge$alle$mulige$steder$(…).%
%
Johanne:%

Den$der$jobbank,$den$er$rigtig$smart,$at$man$kan$let$tilgængeligt$et$sted.$(…).%

%
William:%

(…)$Så$viser$det$jo$også$lidt$om$hvem$du$er,$i$forhold$til$andre$folk,$der$for$eksempel$læser$
om$Syrien,$så$kan$det$være,$at$man$læser$om$et$eller$andet$indenfor$politik.$Det$viser$jo$lidt$
hvem$man$er.%

%

4.5.1.3 Holdning
Det% er% generelt,% at% drengene% blandt% informanterne% forholder% sig% mere% kritisk% reflekterende% overfor%
konceptet% end% pigerne% gør% det.% Særligt% Johanne% og% Caroline% 1% taler% udelukkende% om% positive%
muligheder%ved%konceptet:%
%
Caroline)2:$ Jeg$synes,$at$det$kunne$være$rigtig$rigtig$fedt,$altså$hvis$det$var$muligt,$så$ville$jeg$helt$klart$
downloade$det.$Hvis$der$var$sådan$noget$her$så$ville$jeg$bruge$alle$funktioner.$
$
Johanne:$

Altså$ jeg$ synes$ det$ bedste$ er$ i$ hvert$ fald$ sådan,$ at$ man$ selv$ kan$ bestemme$ hvad$ man$ vil$
læse$om.$(…)Og$de$ting$der,$det$gad$jeg$godt.$Jeg$gad$godt$at$have$sådan$en$app.$

$
Caroline)1:$ Jeg$ville$også$gerne$have$den,$fordi$så$kunne$jeg$tjekke$den$dagligt,$og$så$kunne$jeg$altid$
være$opdateret$på$det.$(…)$
%
Drengene%forholder%sig%i%højere%grad%til%mangler%i%konceptet,%som%kunne%bidrage%til%et%bedre%koncept:%%
%
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Frederik:$

(…)$hvis$man$sådan$rigtig$gerne$vil$have$fat$i$unge,$så$skal$der$måske$lidt,$sådan$motivation$
til,$så$et$eller$andet$så$man$kan$få,$jeg$ved$ikke,$for$eksempel$et$aktivitetsbarometer,$så$man$
kan$ se,$ at$ man$ er$ meget$ aktiv$ derinde,$ eller$ at$ man$ laver$ mange$ opslag$ selv,$ eller$ sådan$
noget.$

$
Moderator:$$ Et$aktivitetsbarometer?$
$
Frederik:$$

Sådan$et$barometer,$der$viser,$hvor$meget$aktiv$du$er,$for$eksempel,$hvor$meget$man$læser$
på$en$uge$eller$sådan$noget.$
%

Både% piger% og% drenge% er% medspillere% til% konceptet,% idet% de% ser% muligheder% i% konceptet% og% er% positive%
over%for%det.%Men%særligt%drengene%er%legende%medskabere,%idet%de%er%konstruktive%og%kritisk%bevidste%i%
forhold%til%muligheder%og%begrænsninger%ved%konceptet.%Pigernes%positive%feedback%på%konceptet%kan%
forstås%således,%at%konceptet%især%tiltaler%piger%og%derfor%muligvis%vil%være%målrettet%mere%mod%denne%
gruppe.%Dog%kan%jeg%som%moderator%for%fokusgruppeinterviewet%have%indflydelse%på%pigernes%positive%
feedback,%idet%jeg%er%ældre%end%dem,%samme%køn%som%dem%og%derfor%muligvis%fremstår%som%en%form%for%
veninde,% storesøster% eller% autoritet% for% dem,% som% de% gerne% vil% behage% eller% tilfredsstille.% Derfor%
forholder%jeg%mig%med%forbehold%til%udelukkende%positiv%feedback%fra%pigerne.%Jeg%opfatter%drengenes%
forslag% som% konstruktive% og% vil% derfor% arbejde% videre% med% Frederiks% forslag% om% en% form% for%
aktivitetsbarometer.% Blandt% drengene% forekommer% der% dog% også% en% generel% positiv% holdning% til%
konceptet.%
%
%

4.5.1.4 Konstruktionsbevidsthed
Umiddelbart% er% informanterne% motiverede% og% har% en% positiv% holdning% overfor% konceptet.% Samtidig%
udviser%de%dog%også%bevidsthed%om%deres%præferencer%for%læsning%af%nyheder,%og%at%nyheder%skal%være%
professionelt%fremstillet%for%at%de%er%troværdige,%og%at%de%gider%at%læse%dem:%
%
David:%

%Hvad$hedder$det,$det$er$smart$nok,$det$der$med$også,$at$det$er$fra$ung$til$andre$unge,$men$
(…)$nogle$gange$så$kan$det$godt$være,$at$det$er$bedre$men$en$rigtig$journalist.%

%
Frederik:%

Jeg$ tænker$ bare$ lidt,$ at$ måske$ kan$ det$ blive$ misbrugt$ lidt,$ med$ alle$ de$ der$ ting,$ der$ skal$
siddes$og$rettes$igennem,$hvis$det$nu$bliver$stort.%

%
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Nikolaj:%

Det$skal$i$hvert$fald$sendes$ind$til$nogen,$som$skal$læse$det$igennem.%

%
Særligt% drengene% blandt% informanterne% er% skeptiske% overfor% nyheder% produceret% af% unge,% men% synes%
det% vil% være% acceptabelt,% hvis% nyhederne% bliver% gennemlæst% af% professionelle% journalister.% Min%
intention%har%været%at%få%unge%læsere%til%at%producere%noget%af%indholdet%i%nyhederne%i%konceptet,%med%
det% virker% til,% at% det% er% vigtigere% for% informanterne,% at% nyhederne% er% troværdige% og% professionelt%
udformet.%
%

4.5.1.5 Handling
Når%informanterne%taler%om%hvilke%funktioner,%de%forestiller%sig,%at%de%vil%bruge,%er%det%ofte%funktioner,%
som% de% allerede% benytter% via% andre% former% for% medier% såsom% Facebook.% Fælles% for% informanternes%
forestillinger%om%deres%brug%af%konceptet%er%muligheden%for%at%”dele”%nyheder%med%deres%venner.%Der%
tegner% sig% et% billede% af,% at% informanterne% i% høj% grad% forestiller% sig% at% kunne% benytte% konceptet% i%
forbindelse% med% deres% venner% og% ikke% blot% til% alene% brug.% Informanterne% giver% forskellige% bud% på,%
hvordan%de%forestiller%sig,%at%de%vil%kunne%bruge%nyhedskonceptet,%hvis%det%var%tilgængeligt%for%dem:%
%
Frederik:%

Jeg$synes$helt$klart$at$det$er$smart$at$man$kan$slå$ting$op$på$andres$vægge$og$sådan$noget.$
Og$dele$ting.%

%
Nikolaj:%

Hvis$man$lige$har$siddet$og$haft$om$et$eller$andet$emne$i$en$gruppe,$som$man$synes,$er$var$
spændende,$så$kan$man$lige$dele$det$med$ens$venner.$

%
Caroline)2:% Ja$og$det$kan$også$hurtigt$blive$en$rutine.$Nu$om$aftenen$så$tjekker$jeg$lige$Facebook$og$jeg$
tjekker$min$Instagram$og$så$kunne$det$jo$godt$lige$blive$en$vane$at$man$også$lige$tjekkede$
den$her$inden$man$gik$i$seng$og$når$man$vågner$om$morgenen$eller$et$eller$andet.%
%
Som%omtalt%i%denne%receptionsanalyses%afsnit%med%overskriften%Forståelse,%taler%flere%informanter%om%
nyhedskonceptet%som%et%nyhedsmedie%med%mange%træk%fra%sociale%medier%som%Facebook.%I%forbindelse%
med% informanternes% fremtidige% handlinger% i% forhold% til% nyhedskonceptet,% vil% der% være% mange% af% de%
funktioner,%som%de%kender%fra%andre%sociale%medier,%som%de%forestiller%sig%at%benytte%sig%af.%Selvom%jeg%
som% udvikler% af% dette% nyhedskoncept% ønsker% at% tænke% i% andre% baner% end% allerede% etablerede% sociale%
medier,% virker% det% altså% til,% at% de% sociale% medier% har% en% stor% betydning% i% de% unges% hverdag.% Jeg% skal%
derfor% ikke% udvikle% et% nyhedskoncept% med% den% hensigt% at% være% innovativ% blot% for% at% være% innovativ,%
men% i% stedet% benytte% de% funktioner,% som% allerede% fungerer% for% de% unge,% samtidig% med% at%
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nyhedskonceptet% skal% imødekomme% tendenser% og% behov% for% nyhedslæsning% blandt% unge,% som%
specialets%Omverdensanalyse%peger%på,%der%er%i%et%postmoderne%samfund.%
%

Opsummering
I%følgende%Fase%7:%Eksekvering,%vil%der%forekomme%en%opsummering%af%denne%receptionsanalyse.%
%
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4.6

Fase 7: Eksekvering

”Handling,$som$ikke$føres$ud$i$livet,$fremkalder$oftest$en$katastrofal$mangel$på$følger”%–%Asger%Jorn.%
%
Med%udgangspunkt%i%receptionsanalysen%og%den%feedback,%informanterne%har%givet,%skal%der,%ifølge%den%
anvendte%metode%Konceptuelt%Opdagelse,%nu%foretages%en%validering%af,%om%konceptet%skal%overdrages%
til%en%operativ%organisation%eller%om%der%skal%foretages%endnu%en%iteration.%Dog%betyder%begrænsning%af%
både%tid%og%omfang,%at%der%på%forhånd%ikke%vil%blive%foretaget%endnu%en%iteration%gennem%Konceptuel%
Opdagelse.%Der%vil%dog%stadig%forekomme%en%validering%af%konceptet,%som%udføres%i%sammenhæng%med%
den%følgende%tilpasning%af%konceptet.%
%

4.6.1

Tilpasning af koncept

Der%er%blevet%synliggjort%en%række%faktorer,%som%skal%rettes%til%i%nyhedskonceptet.%

Forståelse

Nyhedskonceptet%forstås%som%et%multimedie,%fordi%der%både%kan%læses%og%ses%nyheder%samtidig%med,%at%
konceptet%er%et%praktisk%værktøj,%som%er%behjælpeligt%i%deres%hverdag,%og%at%det%kan%benyttes%som%et%
socialt% medie.% Ordet% multimedie% er% ikke% blevet% benyttet% af% mig% som% udvikler% før,% men% dette% ord% skal%
medtages% i% den% endeligt% udviklede% strategi% for% konceptet,% da% ordet% er% velegnet% i% forbindelse% med%
forståelse%af%konceptet.%%
%
Der% skal% arbejdes% på,% at% brugerne% forstår% konceptet% som% deres% eget% tilpassede% produkt,% hvor% de% kan%
være% med% til% at% skabe% et% nyhedsprodukt,% som% henvender% sig% specielt% til% den% enkelte,% og% hvor% de% har%
deres%egen%unikke%nyhedsprofil.%

Motivation
Da%informanterne%motiveres%af,%at%de%selv%har%mulighed%for%at%tilpasse%strømmen%af%nyheder,%og%af%at%
konceptet% kan% fungere% som% et% praktisk% redskab% i% deres% hverdag,% skal% der% i% strategien% for% konceptet%
lægges%vægt%på%disse%forhold.%

Holdning

Der% skal% tilføjes% et% aktivitetsbarometer,% som% gør% det% muligt% at% aflæse% aktivitet% på% nyhedskonceptet.%
Med%aktivitet%menes%der%tid%brugt%på%nyhedskonceptet,%deling%af%opslag,%information%om%hvilke%typer%af%
nyhedsstof,% man% som% bruger% læser% flest% af.% Brugere% skal% kunne% se% hinandens% aktivitetsbarometer% og%
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dermed%er%der%mulighed%for%at%vise%hvilket%nyhedsstof%man%læser,%hvad%man%engagerer%sig%i%og%hvilke%
interesser%man%har,%og%dermed%kan%brugeren%fremstille%sig%selv%gennem%nyhedskonceptet.%

Konstruktionsbevidsthed
Det% er% vigtigt,% at% nyheder% fremstår% troværdige,% og% der% vil% derfor% blive% lagt% endnu% mere% vægt% på%
troværdighed%ved%at%inddrage%værdien%som%en%af%de%tre%nøgleværdier%i%Den$bærende$ide.$

Handling
Receptionsanalysen% viser,% at% det% vil% være% vanskeligt% at% forene% deltagelse% i% form% af% unge,% som%
producerer% nyheder,% med% værdien% Troværdighed,% som% også% vægtes% højt,% som% både%
Livsverdensanalysen,%Omverdensanalysen%og%Receptionsanalysen%peger%på.%Det%forekommer%ikke%som%
et%nødvendigt%krav%fra%informanterne%i%Receptionsanalysen,%at%nyheder%skal%være%skrevet%af%unge,%for%
at% være% i% øjenhøjde% med% dem.% Derimod% ses% det,% at% informanterne% tvivler% på,% om% nyhederne% vil% være%
troværdige,% hvis% de% er% produceret% af% unge.% Jeg% vælger% derfor% udskifte% værdien% deltagelse% med%
troværdighed,%så%den%Bærende%idé%nu%består%af%værdierne%Troværdighed,%Interaktion%og%Øjenhøjde.%
%
Da%informanterne%taler%forholdsvis%meget%om%funktionen%at%kunne%”slå%op”%og%”dele”%mener%de,%at%der%
skal% være% mulighed% for,% at% man% som% bruger% kan% anbefale% ved% at% vise% artikler% på% andre% brugeres%
nyhedsprofil.% De% taler% også% om% at% kunne% ”følge”% andre% brugere% og% hermed% menes,% at% der% skal% være%
mulighed% for% at% oprette% forbindelse% til% andre% brugere,% og% blive% opdateret% med% de% nyheder,% som% de%
”deler”.%Disse%funktioner%skal%være%mulige%at%bruge,%men%de%skal%have%andre%navne.%I%stedet%for%at%”slå%
op”% eller% at% ”dele% nyheder”,% % skal% man% kunne% ”Anbefale”% en% nyhed% for% andre,% og% i% stedet% for% at% kunne%
”følge”%brugere%skal%man%kunne%være%i%”Kontakt”%med%andre%brugere%–%altså%være%opdateret%om%hvilke%
nyheder,% andre% brugere% ”Anbefaler”.% Disse% ord% vælges% til% dels% for% at% adskille% sig% fra% andre% sociale%
medier%og%til%dels%for%at%leve%op%til%den%nye%nøgleværdi%i%den%Bærende%idé;%Troværdighed,$idet%ordene%
skal% minde% brugeren% om,% at% nyhedskonceptet% ikke% kan% sammenlignes% med% sociale% medier% som%
Facebook,% Instagram% eller% Twitter,% men% at% nyhedskonceptet% skiller% sig% ud% ved% at% være%
nyhedsorienteret.%
%
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5 Kapitel 5: Strategiudvikling
Dette%kapitel%skal%besvare%problemformuleringens%sidste%underspørgsmål,%som%lyder:%
$
Hvordan$skal$et$fremtidssikret$strategiforslag,$som$tager$udgangspunkt$i$den$foregående$undersøgelse$
samt$konceptudvikling,$lyde?$
Strategiforslaget% tager% afsæt% i% specialets% foregående% analyser% og% resultater% og% i% udviklingen% af%
nyhedskonceptet.% Da% både% specialets% analyser% og% konceptudvikling% er% udformet% med% et%
samfundsmæssigt% udgangspunkt,% er% formålet% med% dette% strategiforslag% at% hjælpe% mediehuse% med% at%
imødekomme%de%udfordringer%og%muligheder,%som%samfundet%medfører%for%nyhedsmediebranchen,%og%
som%skal%være%holdbar%både%nu%og%i%fremtiden.%
%
Der% vil% i% dette% kapitel% blive% foreslået% en% konkret% strategi% og% efterfølgende% vil% konkurrencemæssige%
fordele% og% succeskriterier% for% strategien% blive% diskuteret.% Det% vil% også% blive% diskuteret% hvor% vidt%
strategien,%i%samspil%med%det%udviklede%koncept,%er%realiserbart%for%forskellige%nyhedsmediehuse.%
%
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5.1

Udvikling af strategiforslag

Der% skal% udformes% et% strategiforslag,% som% kan% benyttes% af% flere% forskellige% nyhedsmediehuse,% som%
ønsker% at% varetage% fremtidens% udfordringer% og% muligheder% for% nyhedslæsning.% Grunden% til% denne%
udformning% er,% at% jeg% dermed% kan% varetage% den% rolle% som% konsulent% for% nyhedsmediebranchen,% som%
jeg%forestiller%mig%at%have%i%dette%speciale.%Derudover%skriver%jeg%som%bekendt%ikke%for%nogen%bestemt%
virksomhed,% og% finder% det% derfor% ikke% relevant% at% foreslå% en% strategi,% som% blot% henvender% sig% til% ét%
udvalgt%mediehus.%
%
Til%at%udvikle%strategiforslaget,%kan%der%benyttes%flere%metoder,%som%beskriver%hvordan%en%strategi%bør%
udformes.%Lars%Bo%Hansen%tager%i%bogen%Strategiudvikling%udgangspunkt%i%sin%praktiske%erfaring%med%
udvikling% af% strategier% for% danske% virksomheder.% Desuden% har% bogen% to% målgrupper,% henholdsvis%
ledelsen%i%danske%virksomheder%og%de%strategiF%projektansvarlige%i%danske%virksomheder.%Da%hensigten%
med%dette%speciale%er%at%varetage%fremtidige%udfordringer%for%mediehuse,%vil%jeg%i%en%virkelig%kontekst%
fungere% som% projektansvarlig% og% derfor% antager% jeg,% at% denne% metode% til% strategiudvikling% vil% være%
anvendelig%i%dette%speciale.%
%
Ifølge%Bo%Hansen%skal%en%strategi%besvare%følgende%fire%spørgsmål:%
1. Hvad%er%virksomhedens%langsigtede%mål?%
2. Hvad%er%virksomhedens%afgrænsning?%
3. Hvad%er%virksomhedens%konkurrencemæssige%fordele?%
4. Hvad%er%logikken%bag%strategien?%
%
Enhver% virksomhed% bør% vide,% hvor% den% vil% hen,% og% derfor% skal% langsigtede% ambitioner% for% et% givent%
mediehus% nedfældes.% Dette% gøres% ved% at% udforme% en% vision% og% en% mission.% Strategien% skal% også%
afgrænses,% hvilket% gøres% ved% at% fokusere% på% kunder/brugere,% produkt,% marked,% kanaler% og% hvilke%
aktiviteter,% der% skal% foretages.% Det% konkurrencemæssige% aspekt% beror% på% at% have% kendskab% til%
konkurrenter%og%til%konkurrencemæssige%fordele,%der%har%betydning%for,%hvordan%man%adskiller%sig%fra%
konkurrenterne.% Til% sidst% skal% det% klargøres% hvorfor% strategien% vil% lykkes.% Logikken% har% ligeledes% til%
formål%at%samle%strategien%og%sikre,%at%den%er%målbar%(Bo%Hansen,%2005;%14F17).%
%
%
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5.1.1

Langsigtede mål

Strategiforslagets%langsigtede%mål%udgøres%af%en%vision%og%en%mission,%som%herunder%er%præsenteret.%

Vision:
Dette% nyhedskoncept% henvender% sig% til% nyhedsmediehuse,% hvis% vision% går% i% retning% af% at% stimulere%
danske% unge% i% alderen% 13F16% år% til% at% læse% nyheder,% ved% at% formidle% ytringer% og% kritisk% sonderet%
journalistik,%som%udfordrer%læserens%horisont.%

Mission:

Dette% nyhedskoncept% henvender% sig% til% nyhedsmediehuse,% hvis% mission% går% i% retning% af% at% være% på%
forkant%med%fremtidens%udfordringer%og%muligheder%indenfor%nyhedsmediebranchen%ved%at%opfordre%
til%interaktion%og%ved%at%formidle%troværdig%journalistik%i%øjenhøjde%med%deres%målgruppe.%
%

5.1.2

Afgrænsning

Der% skal% foregå% en% række% aktiviteter% i% forbindelse% med% de% overordnede% mål,% og% i% forbindelse% med%
implementering% og% ”drift”% af% det% færdigudviklede% nyhedskoncept.% For% at% være% i% stand% til% at% foretage%
disse% aktiviteter% er% det% nødvendigt% for% et% pågældende% nyhedsmediehus% at% være% i% besiddelse% af% en%
række%ressourcer.%En%organisations%ressourcer%kan%opdeles%i%tre%brede%kategorier%(Lynch,%2012;%129).%
Disse%tre%kategorier%er:%
%
• Tangible resources,%som%er%fysiske%ressourcer%såsom%bygninger,%maskiner%eller%beliggenhed%i%
forhold%til%infrastruktur.%
• Intangible resources,%er%de%ressourcer,%som%ikke%fysisk%er%til%stede,%men%repræsenterer%en%vigtig%
fordel%for%organisationen.%Det%kan%eksempelvis%være%serviceniveau,%patenter,%et%stærkt%brand%
eller%viden%og%teknologi.%
• Organisational capabilities.%Ud%over%håndgribelige%og%uhåndgribelige%ressourcer%er%det%vigtigt%for%
en%organisation%at%besidde%personer%med%evner,%rutiner%og%ledelsesstile,%som%kan%håndtere%
organisationens%ressourcer%og%koordinere%de%mange%aktiviteter%effektivt%i%organisationen.%
%
Fælles%for%disse%ressourcer%er,%at%de%udgør%de%aktiviteter,%som%bidrager%til%at%generere%value$added,$på%
dansk%merværdi,%for%en%given%organisation.%Value%added%betyder%den%pris,%man%kan%få%for%en%ydelse%
minus%de%omkostninger,%der%er%forbundet%med%at%producere%den.%Det%vil%sige,%at%for%at%opnå%value%

94!Side

Fra forandringer til strategisk koncept
added%skal%organisationen%enten%hæve%værdien%af%output,%altså%sælge%ydelsen%til%en%højere%pris%end%det%
har%kostet%at%producere%den,%eller%sænke%omkostningerne%af%inputs,%hvilket%vil%sige%omkostninger%til%
eksempelvis%lønninger,%materiale%og%kapitalomkostninger.%
%
Yderligere%skal%ressourcerne%bidrage%til%konkurrencemæssige%fordele.%Det%er%således%essentielt%at%have%
øje% for,% hvor% ressourcer% tilføjer% value% added% til% organisationen% og% undersøge,% hvori% den%
konkurrencemæssige%fordel%af%ressourcerne%består.%
%

5.1.2.1 Fordeling af ressourcer
I% forbindelse% med% implementering% af% specialets% nyhedskoncept% er% det% vigtigt,% at% det% pågældende%
mediehus% besidder% forskelligartede% ressourcer,% som% kan% varetage% de% aktiviteter,% der% skal% ske% i%
forbindelse%med%implementering%og%”drift”%af%nyhedskonceptet.%%
%
Først% og% fremmest% skal% konceptet% sendes% til% udvikling% hos% digitale% udviklere.% Dernæst% skal% der% i%
opstartsfasen%sammensættes%en%redaktion,%som%består%af%en%række%journalister,%en%redaktionschef%og%
eventuelt% en% række% itFansvarlige% og% itFudviklere.% Alternativt% kan% disse% itFfunktioner% foregå% hos% det%
samlede%nyhedsmediehus’%itFafdeling.%Der%skal%også%udvikles%en%marketingstrategi%for%konceptet,%som%
løbende%skal%tilpasses%strategien,%udvikling%i%samfundet%og%brugernes%behov%og%ønsker.%Yderligere%skal%
der% løbende% produceres% nyheder,% i% form% af% artikler,% billeder% og% video,% som% skal% publiceres% på%
nyhedskonceptet.%Aktiviteter%i%forbindelse%hermed%kæver,%at%der%på%redaktionen%for%nyhedskonceptet%
er% ansat% professionelle% journalister,% som% har% løbende% kontakt% med% læserne.% Disse% journalister% skal%
besidde%evner%i%form%af%professionel%nyhedsformidling%samt%viden%og%indsigt%i%målgruppen%13F16%årige.%

5.1.2.2 Kompetencer og ressourcer
For% at% et% nyhedsmediehus% er% i% stand% til% at% skabe% værdi,% må% nyhedsmediehuset% være% i% stand% til% at%
allokere% en% optimal% sammensætning% af% ressourcer% og% kompetencer,% så% denne% evner% at% levere% den%
værdi% til% læserne,% der% sikrer% nyhedsmediehusets% eksistensberettigelse.% Det% er% vigtigt% at% have%
kompetencer,% såsom% ledelsesmæssige% evner% og% rutiner,% i% organisationen,% som% kan% håndtere% og%
koordinere% ressourcerne% på% en% effektiv% måde.% En% organisations% kernekompetencer% kan% ligeledes%
identificeres% ved% at% finde% frem% til% specifikke% evner,% som% gør% organisationen% i% stand% til% at% give% en%
bestemt% fordel% til% kunderne.% Kernekompetencer% er% en% fundamental% ressource% for% organisationen,% og%
dækker% over% integration% af% evner,% viden% og% teknologi,% som% tilsammen% kan% medføre% en%
konkurrencemæssig%fordel%(Lynch,%2012;%159F160).%
%
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Til% at% skabe% værdi% skal% de% interne% stakeholdere% i% et% nyhedsmediehus% medtænkes,% da% det% vil% være% en%
kernekompetence% at% de% journalister,% som% producerer% nyheder% til% nyhedskonceptet,% er% i% besiddelse% af%
både% journalistiske% evner% samt% har% indsigt% i% målgruppen.% Der% skal% derfor% allokeres% ressourcer% til% at%
dygtiggøre% disse% journalister,% så% de% jævnfør% strategiens% mission% skriver% i% øjenhøjde% med% læserne,%
udnytter% nyhedskonceptets% funktioner,% som% har% til% formål% at% opfordre% brugerne% til% interaktion,% og%
samtidig%formår%at%forme%nyhederne,%så%de%fremstår%troværdige%overfor%brugerne.%

5.1.2.3 Value added
For%at%skabe%value%added%skal%pris%gennem%annoncesalg%til%nyhedskonceptet%være%højere%end%de%
omkostninger,%der%er%forbundet%med%at%producere%de%daglige%nyheder.%I%netop%denne%forbindelse%er%det%
dog%ikke%et%krav,%at%der%skal%skabes%value%added%med%konceptet%i%sig%selv.%Som%en%del%af%den%forslåede%
strategi%er%det%nemlig%formålet%at%præge%danske%unge%til%at%påtage%sig%nogle%nyhedslæsningsvaner,%som%
på%sigt%skal%sikre,%at%der%er%et%marked%for%avislæsning.%Det%er%derfor%ikke%essentielt%at%skabe%value%
added%for%netop%nyhedskonceptet,%men%i%stedet%skal%value%added%skabes%på%sigt%for%hele%
nyhedsmediebranchen%ved%at%tilskynde%nyhedslæsning%for%unge%og%på%sigt%for%den%generelle%
nyhedslæser,%som%i%et%fremtidsperspektiv,%er%nutidens%unge%læsere.%
%

5.1.3

Konkurrencemæssige fordele

Ligesom%en%organisation%kan%have%kernekompetencer,%kan%den%også%have%kerneressourcer.%Disse%både%
håndgribelige%og%uhåndgribelige%kerneressourcer%vil%være%unikke%for%organisationen%og%den%basis,%som%
giver%organisationen%den%udholdende%konkurrencemæssige%fordel.%Kerneressourcerne%samt%måden%de%
bliver%udnyttet%på,%udgør%organisationens%vigtigste%strategiske%ressource.%%
%
Organisationens%konkurrencemæssige%fordele%er%en%vedvarende%fordel%over%for%konkurrenterne,%som%
ikke%lader%sig%nemt%imitere.%For%at%der%kan%være%tale%om%en%vedvarende%konkurrencemæssig%fordel,%må%
denne% være% dybt% indlejret% i% organisationen,% hvilket% kan% være% i% evner,% organisationskulturen% eller%
investeringer% over% tid% (Lynch,% 2012;% 152).% Eksempler% på% kilder% til% konkurrencemæssige% fordele% kan%
være% differentiering,% low% costs,% niche% marketing,% high% performance% eller% teknologi,% kvalitet,% service,%
synergi,%kultur%eller%ledelse%af%organisationen%(Lynch,%2012;%152F153).%
%
For% et% nyhedsmediehus,% som% skal% benytte% sig% at% den% i% dette% speciale% forslåede% strategi% samt%
nyhedskoncept,% vil% det% være% en% konkurrencemæssig% fordel,% at% nyhedskonceptet% differentierer% sig% fra%
andre% nyhedsprodukter,% idet% det% henvender% sig% til% unge% i% alderen% 13F16% år% ved% at% formidle% nyheder,%
som%er%skrevet%i%øjenhøjde%med%denne%målgruppe,%og%som%søger%at%involvere%brugerne%ved%at%opfordre%

96!Side

Fra forandringer til strategisk koncept
til% interaktion.% Desuden% vil% der% være% en% konkurrencemæssig% fordel% i% form% af% konceptet% som% et%
teknologisk%koncept,%som%gør%det%muligt%at%læse%og%se%nyheder%samtidig%med,%at%det%er%muligt%at%dyrke%
venskaber%og%fællesskaber.%
%

5.1.3.1 Hvilken strategisk tilgang – præskriptiv eller emergent?
Inden% for% strategisk% planlægning% findes% der% to% forskellige% tilgange% til% allokering% af% ressourcer% i% en%
organisation.%Den%præskriptive%tilgang%foreslår,%at%det%er%vigtigt%at%benytte%organisationens%ressourcer%
effektivt% og% bygge% videre% på% ressourcernes% styrker,% så% de% bidrager% til% en% vedvarende%
konkurrencefordel.%Dog%kan%det%være%muligt%at%forme%de%forskellige%ressourcer,%så%de%er%mest%effektive%
for%organisationen,%eksempelvis%ved%at%allokere%organisationens%ressourcer,%så%de%giver%bedst%Return%
On% Investment.% Den% emergente% tilgang% har% fokus% på% menneskelige% ressourcer% i% organisationen.%
Emergente% strategier% er% ofte% mere% flydende% i% forhold% til% ressourcer% og% ikke% så% fastlagte% som% i% den%
præskriptive% tilgang.% Med% den% emergente% tilgang% er% organisationernes% ressourcer% derfor% mere%
fleksible%og%kan%tilpasses%eventuelle%ændringer%i%miljøet,%som%kan%forekomme%på%grund%af%kræfter%som%
organisationen%ikke%har%kontrol%over.%
%
På% baggrund% af% behandlingen% af% added% value,% konkurrencemæssige% fordele% og% ressourceallokering% i%
forbindelse%med%strategiforslaget,%er%det%nu%muligt%at%foreslå,%at%der%ved%implementering%af%strategi%og%
nyhedskoncept,% skal% benyttes% en% emergent% tilgang.% Det% vil% ikke% være% hensigtsmæssigt% at% fastlægge%
strategi,% som% vil% være% brugbar% på% lang% sigt.% I% takt% med,% at% der% sker% en% vekselvirkning% i% udviklingen%
mellem% samfund% og% unge% læsere% heri,% vil% det% være% nødvendigt% løbende% at% tilpasse% både% strategi% og%
nyhedskoncept.% Det% vil% være% en% kerneressource,% at% journalisterne% på% den% pågældende% redaktion,% vil%
være% i% stand% til% at% tilpasse% nyheder% til% udviklinger% i% samfundet,% som% også% har% betydning% for% de% unge%
læseres%motivation%for%læsning%af%nyheder.%
%

5.1.4

Logikken bag strategien

Ved%at%rette%fokus%på%målgruppen%unge%mellem%13F16%år,%retter%denne%strategi%samtidig%fokus%på%det%
fremtidige%marked%for%nyhedsmedier,%og%derfor%er%strategien%bæredygtig%i%forhold%til%et%marked,%som%
konstant% er% i% udvikling.% Gennem% løbende% dialog% mellem% det% pågældende% nyhedsmediehus% og%
målgruppen% sikres% det,% at% indholdet% på% nyhedskonceptet% er% tæt% på% brugernes% hverdag% –% ikke% blot% i%
form% af% relevante% nyheder,% men% ligeledes% i% form% af% information% om% muligheder% for% fritid,%
underholdning%og%uddannelse,%som%er%områder,%som%er%vigtige%for%målgruppen.%
%
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Logikken% bag% strategien% består% i% høj% grad% også% af,% at% det% er% nødvendigt% for% nyhedsmediebranchen% at%
præge%unge%mennesker%i%retning%af%at%læse%nyheder.%Dette%er%en%nødvendighed%for,%at%nyhedsmedier%
kan% overleve% i% fremtiden.% Udover% den% forretningsmæssige% logik% bag% strategien,% ligger% der% en%
samfundsmæssig% opgave% i% at% stimulere% unge% til% at% læse% nyheder.% Unges% medievaner% er% præget% af%
fravalg%af%traditionelle%nyhedsmedier,%og%på%baggrund%af%dette%speciales%undersøgelser%tyder%det%på,%at%
de%unge%fravælger%at%læse%nyheder,%for%nyhederne%ikke%er%relevante%for%dem.%Det%bør%ikke%blot%være%i%
nyhedsmediebranchens% interesse% at% præge% unge% til% at% læse% nyheder,% men% ligeledes% i% det% danske%
samfunds%interesse.%Som%samfundsborger%i%et%demokratisk%land,%er%det%essentielt%at%kunne%forholde%sig%
kritisk%til%nyheder%og%information.%Oplyste%samfundsborgere%er%hele%fundamentet%for,%at%et%demokrati%
kan%fungere.%Derfor%er%udfordringer%og%muligheder%i%nyhedsmediebranchen%ikke%kun%en%opgave,%som%
nyhedsmedierne%bør%imødekomme,%men%ligeledes%et%stort%samfundsmæssigt%opgave.%Da%det%imidlertid%
er% bekostningsfuldt% for% de% allerede% økonomisk% trængte% nyhedsmediehuse,% at% iværksætte%
forretningsudviklende% projekter,% vil% det% være% udbytterigt% for% både% samfundet% og% nyhedsmedier,% at%
mediestøtte%fra%den%danske%stat%går%direkte%til%dette%formål.%
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5.2

Analytisk generaliserbarhed og abduktion

I% dette% afsnit% vil% jeg% diskutere% hvorvidt% mine% undersøgelsesresultater% kan% overføres% til% virkeligheden%
for%danske%mediehuse.%Er%resultaterne,%som%er%opnået%på%baggrund%af%interviews%med%målgruppen%og%
forskere% eksempelvis% generaliserbare% i% forhold% til% alle% danske% mediehuse?% Og% kan% strategiforslaget% i%
dette%kapitel%benyttes%af%alle%nyhedsmediehuse,%som%ønsker%at%benytte%nyhedskonceptet?%
%
Resultaterne%i%dette%speciale%kan%benyttes%af%mediehuse,%som%beskæftiger%sig%med%nyhedsformidling.%
Det% er% dog% vigtigt,% at% sådanne% mediehuse% er% åbne% for% at% varetage% både% udfordringer% og% muligheder,%
som%samfundet%bringer%for%mediebranchen.%Det%vil%ikke%nok%tilstrækkeligt%for%nyhedsmediehusene%blot%
at%have%en%direktion%og%journalister.%De%skal%være%indstillede%på%at%arbejde%strategisk%med%fremtidens%
udfordringer.% Derfor% ser% vi% også,% at% mange% mediehuse% har% kommunikationsF% og% marketingafdelinger,%
som%netop%beskæftiger%sig%med%strategisk%udvikling.%Desuden%ses%det%også,%at%mange%mediehuse%ofrer%
store%summer%på%forretningsudvikling%ved%at%betale%eksterne%konsulentfirmaer%til%at%foretage%analyser%
af%deres%produkter%og%forretningsmodeller,%og%rådgive%om%effektivisering%og%udvikling.%Derfor%foreslår%
jeg,% at% specialets% resultater% kan% benyttes% for% nyhedsmediehuse,% som% netop% ønsker% at% modtage%
rådgivning%til%forretningsudvikling%med%den%hensigt%at%imødekomme%udfordringer%og%muligheder%for%
fremtidens%nyhedsformidling.%
%
Som% nævnt% i% dette% kapitel% i% afsnittet% Fordeling% af% ressourcer,% vil% det% dog% kræve,% at% det% pågældende%
nyhedsmediehus%har%ressourcer%til%at%håndtere%de%aktiviteter,%som%skal%foregå%sideløbende%med%driften%
af%det%udviklede%nyhedskoncept.%Som%nævnt%er%både%tangaer%og%intangible%ressources%vigtige%i%denne%
henseende,% men% særligt% er% det% vigtigt,% at% det% pågældende% nyhedsmediehus% besidder% personer% med%
ledelsesstile,% evner% og% rutiner% F% altså% Organisational$ capabilities,% som% kan% håndtere% organisationens%
ressourcer%og%koordinere%de%mange%aktiviteter%effektivt%i%organisationen.%
%
De%resultater,%som%jeg%er%nået%frem%til,%er%basseret%på%interviews%med%tre%udvalgte%unge,%90%besvarelser%
i% en% kvantitativ% undersøgelse% og% 2% forskerinterviews.% Det% er% klart,% at% resultaterne% kunne% have% set%
anderledes% ud,% hvis% disse% interviews% var% foretaget% med% andre% personer.% Ved% at% medtage% den%
kvantitative% del% opnås% der% dog% en% grad% af% generalisering,% men% kun% på% de% spørgsmål,% som% er% blevet%
stillet% i% det% kvantitative% spørgeskema.% I% interviewene% med% de% to% forskere;% Demant% og% Levinsen,% er%
resultaterne% baseret% på% deres% subjektive% opfattelser,% dog% sonderet% på% mange% års% forskning.% Ved% at%
medtage%tre%kvalitative%interviews%modtager%jeg%svar%direkte%fra%undersøgelsesobjekterne%selv,%og%der%
vil%derfor%foreligge%en%høj%validitet.%Dog%er%reliabiliteten%i%disse%3%interviews%lav,%da%resultaterne%bygger%
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på%subjektive%udsagn%og%derfor%ikke%fortæller%noget%generelt.%Reliabiliteten%i%forhold%til%det%udviklede%
nyhedskoncept% forhøjes% dog% ved% inddragelse% af% fokusgruppeinterviews,% hvor% en% validering% af%
konceptets% anvendelsesmuligheder% og% realiserbarhed% er% foretaget.% Reliabiliteten% kunne% have% været%
yderligere%sikret%ved%at%udføre%flere%fokusgruppeinterviews%end%blot%et%enkelt.%
%
Om% det% udviklede% nyhedskoncept% vil% fungere% efter% hensigten% for% målgruppen% kan% ikke% siges% med%
sikkerhed%på%baggrund%af%denne%undersøgelse.%Den%udviklede%strategi%er%dog%mere%generaliserbar,%idet%
de% opstillede% kriterier% for% implementering% og% drift% af% nyhedskonceptet% vil% være% gældende% for% alle%
mediehuse,% som% vil% ønske% at% benytte% sig% af% dette% koncept.% Villigheden% og% evnerne% til% at% opfylde% disse%
kriterier%vil%højst%sandsynligt%være%forskelligt%fra%mediehus%til%mediehus,%men%de%opstillede%kriterier%vil%
være%nødvendige%at%foretage%for%at%nyhedskonceptet%vil%fungere%efter%hensigten.%
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6 Kapitel 6: Afslutning
I%dette%kapitel%rundes%specialet%af,%ved%at%konkludere%på%de%resultater,%som%er%opnået.%Denne%
konklusion%skal%besvare%specialets%overordnede%problemformulering.%Slutteligt%vil%anvendt%
litteratur%samt%bilagsoversigt%være%at%finde.%
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6.1

Konklusion

Til%at%konkludere%på%dette%speciale%vil%der%blive%taget%udgangspunkt%i%de%tre%underspørgsmål,%som%er%
opstillet% som% hjælp% til% at% besvare% specialets% problemformulering.% Disse% tre% underspørgsmål% vil% først%
blive% besvaret% og% derefter% vil% disse% besvarelser% blive% benyttet% til% at% give% en% samlet% konklusion% på%
specialets% problemformulering.% Problemformuleringens% første% opstillede% underspørgsmål% lyder%
således:% Hvem$er$fremtidens$nyhedslæsere,$set$i$et$samfundsmæssigt$perspektiv,$og$hvilke$behov$har$de$
for$nyhedslæsning?%
$
Der% er% foretaget% empiriske% undersøgelser,% der% har% givet% indsigt% i% målgruppen.% På% baggrund% af%
kvantitative%og%kvalitative%undersøgelser%og%en%teoretisk%indkredsning%af%det%samfund,%vi%befinder%os%i,%
er% det% blevet% klargjort,% at% de% unge% 13F16% årige,% og% i% dette% speciale;% fremtidens% nyhedslæsere,% har% et%
stort% socialt% behov% både% i% forhold% til% venner% og% familie.% De% har% brug% for% at% dyrke% deres% fællesskaber,%
hvilket%både%gøres%gennem%sociale%medier%og%fritidsaktiviteter.%De%unge%har%forskelligartede%interesser,%
men%generelt%vækker%sport%og%samfund%deres%interesse.%Gruppen%udviser%målrettethed%og%bevidsthed%
om% vigtigheden% af% uddannelse% og% de% har% stor% teknologisk% interesse% og% evner,% og% er% tilbøjelige% til% at%
bruge%meget%tid%at%internettet.%Gruppen%iscenesætter%sig%selv%gennem%forbrug%og%udvendige%symboler%
hvilket%betyder,%at%produkter%ikke%blot%skal%udfylde%en%praktisk%funktion,%men%ligeledes%skal%udfylde%de%
unges%selvrealiserende%behov.%Hos%fremtidens%nyhedslæser%arves%livsstil%og%identitet%ikke,%men%købes,%
og% derfor% kædes% deres% forbrug% og% livsstil% sammen.% De% unge% er% en% vigtig% forbrugergruppe,% fordi% de%
udgør% en% stor% del% af% forbruget% og% baner% vej% for% nye% trends% og% tendenser.% De% unges% brug% af% sociale%
netværks% bærer% præg% af% modernitetens% adskillelse% af% tid% og% rum,% idet% disse% sociale% medier% kan%
konsumeres% på% tværs% af% tid% og% rum.% De% er% optagede% af% at% være% informeret% om% hvad,% der% sker% i%
samfundet% og% de% udtrykker% samtidig% et% behov% for% at% være% informeret.% Fremtidens% nyhedslæser% vil%
konsumere% nyhedsmedier% efter% individuelle% ønsker% og% behov.% De% unge% har% et% behov% for% troværdig%
nyhedsformidling,% men% de% savner% nyheder,% som% er% skrevet% i% øjenhøjde% med% dem,% og% som% de% kan%
relatere%sig%til.%
%
Efter%at%have%konkluderet%på%problemformuleringens%første%underspørgsmål,%vil%der%blive%konkluderet%
på%det%næste%underspørgsmål,%som%lyder:%Hvordan$skal$et$nyhedskoncept$udvikles,$så$nyhedsmediehuse$
herigennem$kan$præge$fremtidens$nyhedslæsere$til$at$læse$flere$nyheder?%%
%
På% baggrund% af% specialets% Omverdens,% F% LivsverdensF% og% Brugerverdensanalyser% er% et% forslag% til%
udvikling% af% et% nyhedskoncept,% som% henvender% sig% til% danske% unge% 13F16% årige% blevet% præsenteret.%
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Dette% forslag% er% testet% af% målgruppen% i% et% fokusgruppeinterview% og% er% derefter% tilpasset% i% forhold% til%
fokusgruppedeltagernes%feedback%på%konceptet.%
%
Overordnet% består% dette% nyhedskoncept% af% en% applikation% til% en% smartphone.% Nyhedskonceptet% kan%
bidrage%til%de%unges%behov%for%at%indgå%i%fællesskaber,%da%konceptet%skal%fungere%som%en%platform%for%
social%interaktion%mellem%venner,%bekendte%og%interessefællesskaber.%Produktet%skal%forsyne%brugerne%
med% nyheder% og% informationer,% som,% til% dels,% er% rettet% mod% den% enkeltes% interesser% og% ønsker% for%
nyhedslæsning% og% til% dels% udfordrer% brugernes% horisont.% Nyhedsproduktet% skal% imødekomme%
brugernes%behov%for%læsning%af%nyheder,%som%er%relevante%for%dem,%og%som%er%skrevet%i%øjenhøjde%med%
dem.% Dette% behov% skal% imødekommes% ved,% at% nyhedsredaktionen% bag% nyhedskonceptet% konstant% skal%
være%i%dialog%med%brugerne%med%det%formål%at%forstå%deres%eventuelle%udvikling%af%interesser,%ønsker%
og%behov%for%nyhedslæsning.%Den%bærende%ide%bag%nyhedskonceptet%er%troværdighed,%interaktion%og%
øjenhøjde.% Brugernes% digitale% færdigheder% og% interesse% for% sociale% medier% imødekommes% ved%
funktioner,% som% gør% det% muligt% at% interagere% med% eksterne% sociale% medier% og% med% andre% brugere%
internt% på% nyhedskonceptet.% Der% er% blevet% udarbejdet% et% værdisæt,% som% skal% følges% af% den% redaktion,%
som%vil%komme%til%at%stå%for%produktionen%af%konceptet.%Dette%værdisæt%beror%på%objektiv%journalistik,%
og% på% at% læserne% skal% udfordres% ved% at% blive% præsenteret% for% en% bred% dækning% af% nyheder% og% kritisk%
sonderet% journalistik.% Det% er% ikke% hovedformålet% med% dette% nyhedskoncept,% at% tjene% penge,% men%
derimod% at% informere% brugerne% på% saglig% vis% og% dermed% fungere% som% et% demokratisk% organ.%
Nyhedskonceptet% skal% både% kunne% underholde% og% benyttes% til% at% informere% og% uddanne% brugerne.%
Desuden%skal%brugerne%kunne%identificere%sig%med%konceptet%og%føle,%at%det%er%relevant%netop%for%dem.%
%
Det%sidste%underspørgsmål,%som%ønskes%besvaret,%før%den%overordnede%problemformulering%besvares,%
lyder:% Hvordan$ skal$ et$ fremtidssikret$ strategiforslag,$ som$ tager$ udgangspunkt$ i$ den$ foregående$
undersøgelse$ samt$ konceptudvikling,$ lyde?$ Der% er% blevet% nedfældet% ambitioner% for% et% potentielt%
nyhedsmediehus,%som%ønsker%implementere%nyhedskonceptet:%
$
Vision:% Dette% nyhedskoncept% henvender% sig% til% nyhedsmediehuse,% hvis% vision% går% i% retning% af% at%
stimulere% danske% unge% i% alderen% 13F16% år% til% at% læse% nyheder,% ved% at% formidle% ytringer% og% kritisk%
sonderet%journalistik,%som%udfordrer%læserens%horisont.%
Mission:% Dette% nyhedskoncept% henvender% sig% til% nyhedsmediehuse,% hvis% mission% går% i% retning% af% at%
være%på%forkant%med%fremtidens%udfordringer%og%muligheder%indenfor%nyhedsmediebranchen,%ved%at%
opfordre%til%interaktion,%og%ved%at%formidle%troværdig%journalistik,%i%øjenhøjde%med%deres%målgruppe.%
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I% forhold% til% strategiforslaget% er% det% vigtigt,% at% et% nyhedsmediehus,% som% ønsker% at% implementere% det%
præsenterede% nyhedskoncept,% besidder% ressourcer,% som% kan% varetage% de% aktiviteter,% som% skal% ske% i%
forbindelse% med% implementering% af% konceptet.% Disse% aktiviteter% omfatter% udvikling% af% konceptet,%
sammensætning%af%redaktion,%som%er%i%stand%til%at%imødekomme%strategiens%vision%og%mission.%Der%skal%
yderligere%udvikles%en%marketingstrategi,%og%løbende%skal%strategien%tilpasses%udviklinger%i%samfundet%
og%brugernes%behov%og%ønsker.%Der%skal%skabes%value%added%gennem%annoncesalg,%men%value%added%er%
ikke%den%største%drivkraft%for%denne%strategi.%Det%vigtigste%formål%er%at%præge%danske%unge%til%at%påtage%
sig% nyhedslæsningsvaner,% som% skal% sikre,% at% der% fortsat% er% et% marked% for% nyhedslæsning.% Det% er%
nødvendigt%at%præge%nutidens%unge,%som%er%fremtidens%nyhedslæsere%til%at%læse%nyheder,%og%der%ligger%
en%samfundsmæssig%opgave%i%at%stimulere%unge%til%at%læse%nyheder.%

Samlet konklusion%
Efter%at%have%konkluderet%på%problemformuleringens%tre%underspørgsmål,%kan%der%nu%gives%en%samlet%
konklusion%på%problemformuleringen,%som%lyder:%
Hvordan$kan$danske$nyhedsmediehuse$præge$fremtidens$nyhedslæsere$til$at$læse$flere$nyheder$og$på$den$
måde$ imødekomme$ udfordringer$ og$ muligheder,$ som$ udvikling$ i$ samfundet$ skaber$ for$
nyhedsmediebranchen?$
$
Danske% nyhedsmediehuse% kan% præge% fremtidens% nyhedslæsere% til% at% læse% flere% nyheder% ved% at%
implementere% et% nyhedskoncept,% som% er% målrettet% danske% unge% 13F16% årige.% Dette% koncept% skal%
imødekomme% målgruppens% behov% for% nyhedslæsning% ved% at% formidle% nyheder,% som% er% skrevet% i%
øjenhøjde% med% gruppen,% opfordrer% til% interaktion% på% nyhedskonceptet% og% bringer% troværdig%
information.% Dermed% imødekommes% udfordringer,% som% udvikling% i% samfundet% skaber% for%
nyhedsmediebranchen,% idet% nyhedskonceptet% er% udviklet% for% at% tage% højde% for% behov% for%
nyhedslæsning% hos% fremtidens% nyhedslæsere.% De% muligheder,% som% udvikling% i% samfundet% skaber% for%
nyhedsmediebranchen% imødekommes% ved% at% benytte% digitale% muligheder% og% opfordre% til% interaktion%
og% dermed% imødekomme% de% unges% behov% for% selvrealisering% og% identitetsskabelse.% Samtidig%
imødekommes%de%unges%behov%for%at%være%informeret%om%samfundet%ved%at%formidle%nyheder,%som%er%
relevante%for%netop%denne%gruppe%og%er%skrevet%i%øjenhøjde%med%dem.%
Resultaterne%i%dette%speciale%kan%benyttes%af%nyhedsmediehuse,%som%ønsker%at%modtage%rådgivning%om%
forretningsudvikling% med% den% hensigt% at% imødekomme% udfordringer% og% muligheder% for% fremtidens%
nyhedsformidling.%
%
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