Abstract
This thesis focuses on the Public Outreach secretariat of the Danish public service broadcasting
corporation, DR. The secretariat promotes communication through the so-called fourth platform,
where users get the opportunity to physically meet and engage with DR.
The thesis asks: How does DR’s Public Outreach secretariat and communication
through the fourth platform reflect the corporation’s interpretation of public service and its role in
the modern media landscape? And how does this interpretation manifest itself in the case studies ‘I
Sandhedens Tjeneste’ (“In Service of the Truth”) and ‘Din By – en del af historien’ (“Your town – a
part of history”).
The thesis draws on the existing research on the modern media landscape, public
service media (PSM), as well as literature on different kinds of user-involvement and participatory
culture. I also look to marketing research and the theory of societing to better understand and
analyse the reasoning behind the fourth platform. Additionally, three interviews have been
conducted as well as case studies on two of the projects supported by the secretariat.
Strategically, the Public Outreach secretariat is founded in public service
consideration, but it also seeks to promote user-loyalty and strengthening DR’s brand. While these
intentions may seem contradicting, they reflect the position of PSM in the modern media landscape
today where they increasingly need to legitimise their existing. With this societing approach users
are invited to become co-creates of the value associated to the corporation. This blurs the line
between marketing and PS-enterprise.
In the case studies this blurring manifest itself in different ways. By teaching children
about being critical towards news sources, DR fulfils the obligation to address young people with
content specifically made for them, while at the time positions themselves as a trustworthy news
outlet among the young people. Likewise, by bringing DR’s archive material about a certain town
physically out to the said place and letting the users interact with it, DR on one hand fulfils the
obligation of making the archive acessable and on the other promotes the historical TV series
Historien om Danmak (“The Story of Denmark”). This points to a future in which the users will have
an increased voice in the shaping of PSM.

-1-

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING

-5-

PROBLEMFORMULERING

-6-

AFGRÆNSNING

-6-

PRÆSENTATION AF EMNEFELT

-7-

PUBLIC OUTREACH-SEKRETARIATET

-7-

DEN FJERDE PLATFORM

-7-

FORSKNINGSSTRATEGI

-8-

BILAG

-9-

METODISK TILGANG

- 11 -

CASE-ANALYSE

- 11 -

UDVÆLGELSE AF CASE

- 12 -

DELTAGEROBSERVATION

- 13 -

DET KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVIEW

- 15 -

FREMGANGSMÅDE

- 17 -

RELIABILITET OG VALIDITET

- 17 -

TEORETISKE GRUNDLAG

- 18 -

KAPITEL 1. MEDIELANDSKABET, PUBLIC SERVICE OG DR

- 20 -

DET AKTUELLE MEDIELANDSKAB

- 20 -

PUBLIC SERVICE I FORANDRING

- 23 -

FRA AUTORITÆR TIL POPULÆR

- 23 -

PUBLIC SERVICE OG DETS UDFORDRINGER I DAG

- 27 -

KAPITEL 2. DEN FJERDE PLATFORM SOM FORMIDLING

- 32 -

EN NY FORMIDLINGSFORM?

- 32 -

BRUGERDELTAGELSE

- 34 -

SOCIETING OG NEO-TRIBES

- 37 -

VÆRDISKABELSE MED PUBLIC SERVICE

- 38 -

KAPITEL 3. PUBLIC OUTREACH-SEKRETARIATET SOM ADMINISTRATION

- 43 -

-2-

PUBLIC OUTREACH-SEKRETARIATETS ORGANISATORISKE PLACERING

- 43 -

HENSYNET TIL PUBLIC SERVICE

- 45 -

STYRKELSE AF DR’S BRAND

- 47 -

DE SVÆRE MÅLGRUPPER

- 48 -

PUBLIC OUTREACH-PROJEKTERNE

- 50 -

KAPITEL 4. CASE 1: I SANDHEDENS TJENESTE

- 54 -

PROJEKTETS BAGGRUND OG HENSIGTER

- 54 -

POSITIONERING AF DR NYHEDER

- 55 -

WORKSHOPPERNE

- 57 -

BESKRIVELSE AF FORLØB

- 58 -

UNDERVISNING SOM SOCIETING?

- 59 -

ELEVER I ROLLEN SOM JOURNALISTER

- 60 -

ELEVERNE I DR’S VERDEN

- 63 -

OPSUMMERING

- 65 -

KAPITEL 5. CASE 2: DIN BY – EN DEL AF HISTORIEN

- 66 -

PROJEKTETS BAGGRUND OG HENSIGTER

- 66 -

EN DEL AF HISTORIEN

- 69 -

BRUGERNE SOM MEDFORTÆLLERE

- 71 -

BESKRIVELSE AF INSTALLATIONER

- 71 -

BRUGERNES OPLEVELSE

- 74 -

OPLEVELSE SOM INDHOLD

- 77 -

DEN NÆRVÆRENDE HISTORIEFORTÆLLING

- 78 -

OPSUMMERING

- 80 -

KAPITEL 6. KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING

- 81 -

REFERENCER

- 85 -

AKADEMISK LITTERATUR

- 85 -

WEB

- 88 -

RAPPORTER, KONTRAKTER M.V.

- 89 -

BILAG

- 90 -

-3-

1)

TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW MED CAMILLA LAUDRUP

- 90 -

2)

TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW MED RENÉ LYNGFELDT SKOV

- 90 -

3)

TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW MED LOUISE BROCH OG BJARNE HANSEN

- 90 -

4)

PUBLIC OUTREACH-PULJENS STRATEGISKE OPHÆNG

- 90 -

5)

SÅDAN SØGER DU PUBLIC OUTREACH-PULJEN

- 90 -

6)

MAIL FRA CAMILLA LAUDRUP MED INFORMATION OM PUBLIC OUTREACH-SEKRETARIATET

- 90 -

7)

’I SANDHEDENS TJENESTE’S ANSØGNING TIL PUBLIC OUTREACH-PULJEN

- 90 -

8)

WORKSHOP-PAPIR FRA ’I SANDHEDENS TJENESTE’

- 90 -

9)

SAMMENFATNING AF EVALUERINGSSKEMA FRA ’I SANDHEDENS TJENESTE’ I NÆSTVED

- 90 -

10)

EVALUERING AF ’I SANDHEDENS TJENESTE’

- 90 -

11)

ANSØGNINGSSVAR TIL ’DR DIT ARKIV’ FRA PUBLIC OUTREACH-SEKRETARIATET

- 90 -

12)

’DR DIT ARKIV’ – KONCEPTBESKRIVELSER

- 90 -

13)

BILLEDER AF ’DIN BY – EN DEL AF HISTORIEN’ I HOLBÆK

- 90 -

-4-

Indledning
I 2016 offentliggjorde Danmarks Radio (DR) sin opdaterede virksomhedsstrategi for 2017-2020.
Under titlen ’Værd at dele, Stadig original, Mere digital’ annoncerede Danmarks største
medieorganisation forskellige fokusområder, der prioriterede, at DR skulle styrke deres
tilstedeværelse på alle digitale platforme med tilbud, der ”imødekommer den enkeltes individuelle
behov og præferencer” (DR, 2016). Strategien understreger desuden, at især børn og unge skal have
flere digitale tilbud, da de ikke bruger meget flow-tv og -radio.
Denne digitale satsning er ikke overraskende set i lyset af den aktuelle medieudvikling.
Det globale mediemarked bliver stadig større og mere tilgængeligt for den enkelte mediebruger
gennem digitale platforme, og selvom traditionelt flow-tv stadig er dominerende i danskernes
medieforbrug, viser udviklingen også, at især personer under 40 år i stigende grad søger mod
streaming og andre digitale tilbud (DR Medieforskning, 2017, s. 27). Som public service-institution
har DR en forpligtelse til at nå bredt ud i befolkningen. Denne strategi kan altså ses som en måde at
imødekomme unge og kommende mediebrugere, uanset hvor de bevæger sig hen, og derved være
medvirkende til at legitimere DR’s eksistensgrundlag.
Sideløbende med denne strategiske omlægning, hvor DR vælger at vægte det digitale lige så meget
som flow-tv og -radio, er der en lille del af DR der, med direktionen i ryggen, går i en helt anden
retning. DR’s interne Public Outreach-sekretariat og -pulje vil i stedet fremme DR-projekter, der
kommer ud og møder folk, ikke igennem radio eller tv eller internettet, men på det de kalder ’den
fjerde platform’, dvs. ansigt til ansigt ude i den ”virkelige” verden. Her er ikke blot tale om de
almindelige lytter- og seermøder, som DR er forpligtet til at afholde, men om arrangementer, hvor
formidlingen er tovejs, og hvor deltagerne skal være aktivt medskabende. Disse arrangementer
udfolder sig på mange forskellige måder og med meget forskellige formål, fra at sætte unge i rollen
som journalister for at lære dem om kildekritik, til at bringe DR’s arkivmateriale rundt til byer i
Danmark, så brugerne selv kan tilgå, dele og fortælle deres egne historier med det.
Den fjerde platform repræsenterer dermed en interessant og meget anderledes
prioritering fra DR’s side. Men hvorfor satse på en kommunikationsform, der går stik imod den
officielle virksomhedsstrategi, og som når langt færre mennesker ad gangen, fordi den er låst fast i
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tid og sted? Afspejler dette en ny fortolkning af public service-tankegangen? Og hvordan passer det
ind i det moderne medielandskab? Det er det, jeg vil undersøge i dette speciale.

Problemformulering
Dette speciale har til hensigt at undersøge, hvordan DR fortolker deres public service-forpligtelser
gennem Public Outreach-sekretariatet og formidlingen gennem den fjerde platform. Jeg vil
undersøge og diskutere denne problemstilling ved at sætte den fjerde platform i relation til bl.a. det
aktuelle medielandskab og de udfordringer, public service-institutioner står over for i dag.
Undersøgelsen, der vil fokusere på to projekter, der er støttet af Public Outreach-sekretariatet og
som formidles igennem den fjerde platform, vil pege frem mod en samlet besvarelse af specialets
overordnede problemformulering:

Hvordan afspejler DR’s Public Outreach-sekretariat og formidlingen gennem
den fjerde platform medieinstitutionens fortolkning af public service og dets
rolle i det moderne medielandskab? Og hvordan kommer det til udtryk i de
udvalgte case-studier ’I Sandhedens Tjeneste’ og ’Din By – en del af historien’?

Afgrænsning
Public service (PS) som begreb og fænomen har mange afskygninger og fortolkninger. I dette
speciale vil jeg begrænse mit fokus til først og fremmest den dansk PS som varetages af DR, selvom
TV 2 og de regionale TV 2-virksomheder også har PS-forpligtelser. Desuden er denne undersøgelse
for det meste rettet mod det, DR kalder for ’den fjerde platform’, og hvorfor jeg kun i begrænset
omfang vil komme ind på DR’s øvrige programvirksomhed i form af radio, tv og web.
DR har desuden en række arrangementer, både gennem DR Koncerthus, og en række
andre selvstændige arrangementer som ’Cirkus Summarum’. Selvom nogle af disse arrangementer
kan ligne de projekter, jeg analyserer her, vil de ikke blevet inddraget, da de ikke er støttet af Public
Outreach-sekretariatet. Af samme årsag vil jeg heller ikke komme nærmere ind på de lytter- og
seerinddragelsesmøder, som DR afholder i 2017 under navnet ’DR Direkte’, selvom de foregår
meget i samme ånd som Public Outreach-arrangementerne.
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Da det ikke har været muligt at få oplysninger om de økonomiske forhold for hverken
Public Outreach-sekretatiatet eller projekterne, vil jeg desuden generelt afstå fra at konkludere
noget om sekretariatet og projekternes økonomiske fundament, da jeg ikke har gyldigt empirisk
grundlag for det.

Præsentation af emnefelt
Mit emnefelt omhandler hovedsageligt interne DR-afdelinger og begreber, som ikke er kendt af
mange uden for DR. For at fremme forståelsen vil jeg her kort præsentere Public Outreachsekretariatet og -puljen samt begrebet ’den fjerde platform’. En uddybende beskrivelse af begge vil
følge i selve analysen.

Public Outreach-sekretariatet
Public Outreach-sekretariatet (POS) er et internt sekretariat i DR. Det blev oprettet i 2014, og ifølge
dets strategiske ophæng er dets formål ”at styrke og udvikle DRs dialog med brugerne” (bilag 4).
Herudover skal POS ”understøtte et åbent DR, hvor borgerne møder, diskuterer eller er med til at
skabe DR eller hvor DR er mediator for borgernes debat.” (ibid., POS’ fremhævning). Formålet er
altså, at det skal fremme en direkte og engageret ansigt-til-ansigt-dialog med brugerne.
Sekretariatet består af dets leder, Camilla Laudrup, en praktikant og en
studentermedhjælper. Sammen med en styregruppe af repræsentanter fra alle direktørområder i
DR bestyrer sekretariatet den såkaldte Public Outreach-pulje, som kan søges af alle DR’s afdelinger
til projekter, der henvender sig gennem den såkaldte ’fjerde platform’ (se herunder). Sekretariatet
hører under DR Rådgivning, Strategi og Kommunikation, hvor Caroline Reiler er direktør, og det er
også hende, der er formand for styregruppen. De projekter, der får støtte, udvælges, ved at
styregruppen vurderer ansøgningerne og indstiller de projekter, de mener skal støttes, til DR’s
direktion, som endeligt godkender eller afviser indstillingerne.

Den fjerde platform
Begrebet ’den fjerde platform’ er et internt DR-begreb, som ifølge Camilla Laudrup blev skabt
sammen med Public Outreach-puljen (bilag 1, s. 5) til at formidle hvilke projekter, puljen ville støtte.
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DR kalder i forvejen radio, tv og web for henholdsvis den første, anden og tredje platform, og det
var ud fra denne tanke, at ’den fjerde platform’ opstod1. Det beskriver en henvendelsesform, der
sker ansigt til ansigt frem for gennem et medie, hvor DR kan skabe en gensidig, engageret dialog
med brugerne, og hvor brugerne optimalt set er medskabere af indholdet. Begrebet skal desuden
signalere en forskel fra at være publikum til en optagelse af en tv-udsendelse og til den interaktion
og dialog, som POS ønsker at fremme.

Forskningsstrategi
For at kunne forstå og besvare specialets problemformulering er det nødvendigt at forankre
analysen af både DR og POS i den mediemæssige og organisationsmæssige kontekst, de indgår i. Jeg
vil belyse emnet ved indledningsvis at opridse nogle af de vigtigste tendenser i det moderne
medielandskab, herunder digitalisering og individualisering. Derefter vil jeg beskrive, hvordan disse
tendenser påvirker public service-institutioner, herunder DR, mere specifikt. Med visse centrale
nedslag vil jeg skitsere DR’s historiske udvikling med særlig fokus på udvikling i brugeropfattelsen
frem til i dag. I forlængelse af dette vil jeg forsøge at karakterisere den fjerde platform ved at placere
det i forhold til brugerinddragelsesteori fra både medieforskningen og marketingsforskningen.
Karakteristikken af den fjerde platform vil jeg føre over til en analyse af, hvilke
hensigter og strategier, der ligger bag POS og dets arbejde. Dette vil jeg holde op imod case-analyser
af to udvalgte POS-støttede projekter.
Pga. emnets forholdsvise nye karakter, er specialet ikke opbygget med en klar opdeling
mellem teori og analyse. I stedet består de fleste afsnit af begge dele, fordi specialet i høj grad
bygger på empiri i form af interviews og case-analyse, der bruges til at argumentere for den valgte
teori, især den teori der ligger uden for mediefeltet.

1

Begrebet er eftersigende før brugt af DR’s tidligere generaldirektør Kenneth Plummer om
”sammensmeltningen af [DR’s] nuværende tre platforme (…) i én mobil enhed” (”Den fjerde
platform”, 2005), men denne betydning er tilsyneladende ikke brugt i dag, hverken inden eller uden
for DR.
-8-

Bilag
Som nævnt har jeg selv produceret meget af min empiri igennem interviews og case-observationer.
Derudover har mine respondenter været behjælpelige med at sende mig forskelligt skriftligt
dokumentation, som jeg her vedlægger i bilag. Jeg gør opmærksom på, at flere af bilagene er
klausuleret, samt at visse informationer i bilagene, hovedsageligt ang. økonomiske aspekter, er
overstreget eller udeladt efter ønske fra respondenterne.
Da nogle af bilagene strækker sig over adskillige sider, samtidig med at flere af dem er
klausuleret, har hvert bilag fået deres egne sidetal, således at hvert bilag starter med side 1.
Endelig bør der gøres opmærksom på en grammatisk uoverensstemmelse. DR skriver
konsekvent DR i genitiv uden apostrof, dvs. ”DRs”, da de eftersigende betragter DR som en titel og
ikke en forkortelse. Denne form vil derfor forekomme, hver gang DR citeres. Resten af specialet vil
dog holde sig til det mere korrekte ”DR’s”, da det er den mest brugte form uden for DR.
De vedlagt bilag er:
1) Transskription af mit interview med Public Outreach-sekretariatets leder, Camilla Lautrup
(klausuleret)
2) Transskription af mit interview med ekstern chef-konsulent i DR Nyheder, René Lyngfeldt
Skov (klausuleret)
3) Transskription af mit interview med informationsspecialist Louise Broch og konsulent Bjarne
Hansen begge fra DR Arkiv og Proces (klausuleret)
4) Public Outreach-puljens strategiske ophæng, tilsendt mig af Camilla Laudrup
5) Vejledningen ”Sådan søger du Public Outreach-puljen”, tilsendt mig af Camilla Laudrup
6) Mail fra Camilla Laudrup med information om Public Outreach-puljen
7) ’I Sandhedens Tjeneste’-projektets ansøgning til Public Outreach-puljen, tilsendt mig af
tidligere praktikant i Public Outreach-sekretariatet Katja Ravn
8) Workshop-papir uddelt til ’I Sandhedens Tjeneste’-workshop i Næstved 1. maj 2017
9) Sammenfatning af evalueringsskemaer fra deltager til ’I Sandhedens Tjeneste’-workshop i
Næstved 1. maj 2017
10) Intern evaluering af ’I Sandhedens Tjeneste’-projektet, tilsendt mig af René Lyngfeldt Skov
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11) Ansøgningssvar fra Public Outreach-sekretariatet til ’Din By – en del af historien’-projektet
(på det tidspunkt kaldet ’DR Dit Arkiv’) tilsendt mig af Bjarne Hansen
12) ’Din By – en del af historien’-konceptbeskrivelse tilsendt mig af Martin Luckmann, designer
og udvikler på projektet
13) Billeder af ’Din By – en del af historien’-projektet i Holbæk 2.-3. juni 2017, taget af
undertegnede.
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Metodisk tilgang
I dette kapitel vil jeg redegøre for de metoder, jeg har valgt at bruge til at besvare min
problemformulering. Jeg vil i det følgende argumentere for, hvorfor jeg har valgt at kombinere
forskellige metoder, og hvorfor jeg har valgt de cases, som jeg har. Dette indebærer også en løbende
diskussion af casenes styrker og svagheder. Endelig vil jeg også argumentere for, hvorfor jeg har
valgt at inddrage teori fra marketing.
Eftersom POS er et internt og forholdsvis nyt DR-sekretariat, er der ikke meget offentligt tilgængelig
information om det. Derudover er henvendelsesformen i den fjerde platform en ny tilgang for DR,
der endnu ikke har opnået opmærksomhed fra forskningsverden. For at have et solidt empirisk
grundlag at analysere POS og den fjerde platform ud fra, har jeg derfor valgt at kombinere forskellige
metoder ved at foretage forskningsinterviews med centrale personer samt at lave case-analyser
med deltagerobservationer af to udvalgte projekter, POS støtter. Dette suppleres af anden skriftlig
empiri, som jeg har fået tilsendt af POS og projekterne. Min hensigt er at supplere den eksisterende
forskning med min egen empiri, for derved at skabe et nuanceret indblik i organiseringen af POS og
formidlingen gennem den fjerde platform, hvilket gerne skulle føre til en bedre forståelse af denne
tilsyneladende nye henvendelsesform.

Case-analyse
Jeg har som sagt fundet det mest nyttigt at foretage en case-analyse af udvalgte projekter, der kan
fungere som eksempler på dette nye fænomen. Da projekterne i kraft af deres fysiske
arrangementer er låst i tid og sted, har jeg fundet det nødvendigt at lave deltagerobservationer,
der, som Szulevicz beskriver, kan åbne feltet op og ”give deltagerobservatøren en insider-viden om
den observerede kultur, som ofte er vanskelig tilgængelig” (Szulevicz, 2015, s. 86). Ved praktisk at
observere hvordan projekterne foregår, giver det bedre mulighed for at forankre eller afvise
forskellige teorier, samt at sammenligne projekterne med POS’ officielle strategier.
Ved den ene case-analyse har jeg i begrænset omfang fået adgang til visse kvantitative
analyser i form af evalueringsskemaresultater ang. brugernes oplevelse af workshopperne. Disse
resultater har jeg dog kun kunnet bruge i meget begrænset omfang, da de for det første er
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produceret af DR selv, hvilket kan rejse nogle validitetsspørgsmål, og for det andet ikke præcist
hører under mit fokus, da jeg er mere interesseret i DR’s hensigter og i, hvordan projekterne
forløber, end i en egentlig receptionsanalyse af arrangementerne.

Udvælgelse af case
Yin påpeger, at når der undersøges mere end én case er ”the evidence (…) often considered more
compelling, and the overall study is therefore regarded as being more robust.” (Yin, 2014, s. 57). For
at styrke min analyse, og fordi der som beskrevet er forholdsvis lidt information om
arrangementerne, har jeg valgt at tage udgangspunkt i to forskellige POS-støttede projekter.
Udvælgelsen er sket ud fra forskellige parametre. Som Yin beskriver, må man til tider
basere sit undersøgelsesdesign på de praktiske omstændigheder, og det har i høj grad været
nødvendigt her. For det første skulle projekterne foregå inden for min dataindsamlingsperiode, så
jeg havde mulighed for at observere dem, og for det andet har det været afgørende, at jeg havde
mulighed for at lave interviews med centrale personer fra projektet. Der findes ikke en officiel liste
over de projekter, POS støtter, så udvælgelsen har også baseret sig på de projekter, som jeg selv har
kunnet finde frem til. Med det sagt, så har de udvalgte cases vist sig at være forholdsvis
komplementerende, idet de adskiller sig i målgruppe, udførelse, størrelse og graden af rutine.
Casene afspejler dermed både forskellige tilgange til den fjerde platform, og forskellige resultater
af denne formidlingsform. De to cases er:

’I Sandhedens Tjeneste’ (IST)
Projektet handler om at gøre unge til kritiske nyhedsbrugere ved at afholde små og store workshops
om journalistik, presseetik, og om hvordan man genkender falske nyheder. Det har kørt siden 2015,
og er POS’ største projekt. Over 30.000 skoleelever allerede har deltaget på landsplan, hvilket gør
projektet ganske afprøvet. Af den årsag findes der også flere skriftlige kilder om projektet, bl.a. på
DR og andres hjemmesider, der er lavet en intern evaluering af projektet, og der er foretaget
kvantitative analyser af brugernes oplevelse af arrangementerne. Projektet har en oplysende
karakter, og det er udformet ud fra et ønske om at engagere eleverne med række forskellige
aktiviteter. Eleverne deltager som en del af et obligatorisk skoleemne, hvilket kan påvirke deres
engagement. De store workshops afholdes et par gange om året, og her deltager over tusinde elever
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på én gang. De små finder sted gennem hele året, og her deltager kun én klasse ad gangen. Da der
ikke er blevet afholdt nogle af de store workshops i min dataindsamlingsperiode, har det kun været
muligt at observere de små workshops.
Jeg observerede to workshops den 1. maj 2017 på P4 Sjællands redaktion i Næstved.
Workshopperne blev styret af journalist Mads Raagaard.

’Din By – en del af historien’ (DB)
Projektet handler om at give brugere i provinsen mulighed for at opleve DR’s arkivklip om deres by.
Det er et helt nyt projekt, som har været under udvikling i min specialeperiode. Det henvender sig
mod en målgruppe, der på den ene side er meget bred, og på den anden side meget lille, da
målgruppen er en hel by, men omvendt kun én by ad gangen. Projektet har indtil videre planlagt
fem arrangementer, og kun ét af dem har fundet sted ved specialets aflevering. Af den årsag findes
der ikke lige så mange skriftlige kilder om projektet, for slet ikke at nævne nogen evaluering af det.
Til gengæld har det givet et bedre indblik i udviklingsprocessen, og hvordan denne tilpasses
undervejs, end det var muligt med IST, der som sagt er temmelig gennemtestet. Projektet baserer
sig på en genkendelig karakter, hvor brugerne gennem forskellige interaktive installationer selv
bestemmer, hvordan projektet skal udfolde sig for dem, og om de overhovedet vil deltage.
Jeg observerede arrangementet den 2. og 3. juni 2017 i Holbæk.

Deltagerobservation
Ved observationer af begivenheder gør Yin opmærksom på, at disse er sårbare over for variationer
og hændelser, der ikke nødvendigvis er typiske for begivenheden, og som der derfor ikke bør
generaliseres over (Yin, 2014, s. 31). Jeg har forsøgt at imødekomme dette ved at sørge for en vis
bredde i mine observationer, så jeg bedre har kunnet vurdere deres generaliserbarhed og kvalitet.
IST er som sagt et afprøvet arrangement, og Raagaard, der står for afviklingen i
Næstved, har efter eget udsagn haft over 1.500 elever igennem. Denne rutine gør derfor projektet
mindre sårbart over for uventede hændelser, selvom hver workshop stadig vil være præget af den
individuelle klasse. Jeg valgte derfor at observere to workshops afholdt samme dag med forskelige
klasser, så mine observationer ikke ville være for domineret af en enkel klasses særegenhed. Ifølge
Raagaard var klasserne denne dag gode eksempler på en hhv. passiv og aktiv klasse, hvorfor jeg føler
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mig tryg ved at kunne bruge observationerne i min analyse. Eleverne var selvfølgelig klar over min
tilstedeværelse, men hele situationen virkede så ny for dem, at jeg ikke tror, det har gjort en
afgørende forskel for deres ageren. Eftersom der er tale om mindreårige børn, har det ikke været
muligt at dokumentere workshopperne med billeder, da dette ville kræve en tilladelse fra samtlige
forældre. Derudover ønskede jeg heller ikke at gøre eleverne yderligere opmærksomme på, at de
blev observeret. Til gengæld tog jeg løbende noter, og jeg fik desuden en kopi af de
evalueringsskemaer, eleverne skulle udfylde sidst i workshopperne.
Da det var første gang, DB-projektet blev afholdt, er det i sagens natur langt sværere
at vurdere, hvilke hændelser der vil visse sig at blive gennemgående, og hvilke der er vil vise sig at
være usædvanlige. Jeg observerede derfor projektet begge de dage, det fandt sted i Holbæk for at
få den mest mulige bredde i mine observationer. Her var deltagerne ikke klar over min
tilstedeværelse som observatør, da jeg lige så godt kunne være en bruger selv, så også her er det
usandsynligt, at min observationer har haft nogen indvirkning i sig selv. Jeg adspurgte nogle af
brugerne direkte om deres oplevelser, og selvom jeg lagde vægt på, at jeg ikke selv var en del af
hverken projektet eller DR, var der tilsyneladende alligevel nogle, som antog, at jeg spurgte på vegne
af DR, hvilket kan have påvirket deres svar. Som sagt er mit fokus ikke på brugernes tilfredshed
omkring projektet, og deres svar er mest brugt til at få en fornemmelse for den generelle stemning
omkring arrangementet, hvorfor deres svar ikke har haft en afgørende betydning for min
dataindsamling. Modsat IST foregik arrangementet på offentlig grund (Holbæk havn), og da
projektet er helt nyt, og installationerne er opfundet til lejligheden, har jeg dokumenteret det med
forskellige billeder vedlagt i bilag 13. Nogle af billederne er taget før arrangementet officielt
startede, hvorfor mængden er mennesker på billederne ikke er sigende for, hvor mange besøgende
arrangementet havde.
Da jeg ikke har et fuldt overblik over alle de projekter, POS har støttet, kan jeg ikke afgøre med
sikkerhed, om disse to projekter står som ekstremer eller er gennemsnitlige for formidling gennem
den fjerde platform. Ud fra de projekter, jeg har kendskab til, er det min fornemmelse, at de
støttede projekter generelt adskiller sig en del fra hinanden, både fordi de ofte er arrangeret af
forskellige afdelinger i DR, og fordi de søger forskellige målgrupper. Der er derfor en vis risiko for,
at projekterne mest siger noget om sig selv, og enhver generalisering ville derfor altid skulle ske
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med visse forbehold, hvad der også er tilfældet for disse projekterne. Pointen med mine caseanalyser er dog ikke at pege på en fast skabelon, som alle disse arrangementer forløber efter, men
at belyse hvor forskelligt de kan udfolde sig, samtidig med at de vil formidle deres indhold gennem
den fjerde platform, og at de er støttet af POS. Da disse cases er forskellige både i deres målgruppe,
udformning og alder, mener jeg, at de sammen med den øvrige empiri danner et godt grundlag for
den videre analyse.

Det kvalitative forskningsinterview
Det kvalitative forskningsinterview er en udbredt metode til at generere data, da det, som
Tanggaard & Brinkmann skriver, ”giver os privilegeret adgang til personers oplevelse af deres
livsverden og kan udgøre begyndelsen til modelkonstruktion og teoriudvikling” (Tanggaard &
Brinkmann, 2015, s. 31). Denne adgang har været afgørende for dette speciale af to årsager. For det
første var det vigtigt for at opnå helt faktuel viden om POS, der ikke umiddelbart er offentligt
tilgængelig. For det andet koncentrerer dette speciale sig om de overvejelser og strategier, der
ligger bag både POS og de projekter, sekretariatet støtter, hvilket deltagerobservationer ikke
nødvendigvis kan kaste lys over. Det kvalitative forskningsinterview er derfor en relevant måde at
få indblik i både de formelle omstændigheder omkring tilblivelsen og driften af POS, samt hvordan
det selv opfatter sit formål og hensigter.
Til dette speciale har jeg i alt foretaget tre interviews, hvoraf et var med to informanter på samme
tid. De fire informanter er:
•

Camilla Laudrup (interviewet 5. april 2017): sekretariatsleder for Public Outreachsekretariatet. Hun var med til at danne sekretariatet på baggrund af hendes egne analyser
af DR’s tidligere dialog-arrangementer og har været dets leder siden opstarten.

•

René Lyngfeldt Skov (interviewet 6. april 2017): ekstern chefkonsulent i DR Nyheder. Han
var tovholder i den styregruppe, der udviklede projektet ’I Sandhedens Tjeneste’ fra at være
to mindre projekter til et landsdækkende projekt.

•

Louise

Broch

(interviewet

18.

april

2017,

sammen

med

Bjarne

Hansen):

informationsspecialist i DR Arkiv og Proces og tovholder i DR Arkiv og Process interne
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outreach-gruppe. Hun har stået for udviklingen af idéen til ’Din By – en del af historien’, samt
research til de arkivklip, projektet har udvalgt til de forskellige byer.
•

Bjarne Hansen (interviewet 18. april 2017, sammen med Louise Broch): konsulent i DR Arkiv
og Proces. Han er projektleder på projektet ’Din By – en del af historien’, hvor han bl.a. har
det overordnede økonomiske ansvar.

Få at få indsigt i den ønskede viden har det været vigtigt at interviewe helt bestemte personer. Først
og fremmest var det afgørende at foretage et interview med POS’ leder, Camilla Laudrup, der kan
beskrives som det, Hanne Bruun kalder for en eksklusiv informant (Bruun, 2014). Bruun beskriver
det som informanter, der ”qua deres person [giver] adgang til en særlig viden, som ikke kan erstattes
af en anden persons viden” (Bruun, 2014, s. 33). Eftersom Laudrup både har været central i
oprettelsen af sekretariatet og har ledet det siden dets begyndelse, er hendes viden altså
fundamental for at opnå indsigt i sekretariatets baggrund, opbygning og arbejde.
Udover at Laudrup besidder en central viden om organisationen af POS, som ikke
umiddelbart er tilgængelig, så er et interview med hende også relevant for at undersøge,
sekretariatets indflydelse på udformningen af indholdet på den fjerde platform. Er det fx
sekretariatet eller projekterne, der har det endelige ord, og hvor meget fylder hensynet til public
service i den forbindelse? Af den årsag har det været afgørende også at foretage interviews med
informanter fra de to udvalgte cases for bedre at få et indblik i, hvordan POS’ formål og hensigter
rent praktisk effektueres og fortolkes. Disse informanter er også en form for eksklusive informanter,
da deres personlige viden er central for min analyse af projekterne. Da der arbejder flere personer
på projekterne, er det dog tænkeligt, at disse informanters viden i nogen grad deles af andre. Jeg
har imidlertid forsøgt at finde frem til informanter, der har haft en nøglerolle i projekterne, og det
må under alle omstændigheder forventes, at de taler ud fra deres egen, unikke position i
projekterne.
Både Kvale & Brinkmann og Bruun beskriver, hvordan adgang til informanter i
eliteinterviews, dvs. interviews med ”mennesker, der er ledere eller eksperter, og som sædvanligvis
beklæder magtfulde stillinger” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 201), kan være en udfordring. Det er
travle mennesker, som desuden især i produktionsverden besidder en del oplysninger, de ikke
ønsker at dele med alle og enhver. For at skaffe adgang, såvel som for at finde frem til de
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informanter, der var mest relevante for min analyse, anvendte jeg ’snowballing’-strategien, som
Bruun også anbefaler (Bruun, 2014, s. 38). Jeg er derved kommet i kontakt med mine informanter
ved at få forbindelser og interviewpersoner til at komme med anbefalinger og bruge disse i min
kontakt til informanterne. Hvorvidt mine informanter havde indvilliget i et interview uden denne
henvisningskæde er selvfølgelig svært at vurdere, men det har utvivlsomt hjulpet mig til at finde
frem til dem, og derudover har anbefalingerne sandsynligvis også hjulpet til at legitimere mit projekt
og gjort informanterne tryggere ved at dele information med mig.

Fremgangsmåde
Selve interviewene har haft en semistruktureret opbygning på basis af en interviewguide (placeret
til sidst i transskriptionerne) over de emner, jeg gerne har villet afdække. Interviewene er typisk
startet med at fastslå visse faktuelle forhold, hvorefter emnerne løbende er blevet spredt ud til
større og mere komplekse spørgsmål. Tanggaard & Brinkmann beskriver en interviewguide som
styrende for interviewspørgsmålene, men at man kan afvige fra den i den konkrete interaktion ”for
at forfølge den fortælling, som interviewpersonen er mest optaget af at fortælle” (Tanggaard &
Brinkmann, 2015, s. 38). I tråd med dette har hensigten med interviewguiden har været at sikre, at
interviewet dækkede centrale emner, samtidig med at der var plads til, at de interviewede kunne
dreje samtalen over på noget, de fandt vigtigt, eller at jeg har kunne følge op på uventede svar.
Derudover har det tidsmæssige aspekt også spillet ind, da informanterne kun har kunnet afsætte
begrænset tid til interviewene, hvorfor der løbende måtte ske en prioritering af mine spørgsmål,
som guiden har skullet give overblik over.

Reliabilitet og Validitet
Kvale & Brinkmann påpeger vigtigheden af at vurdere reliabiliteten (pålideligheden) og validiteten
(gyldigheden) af produktionen af viden i interview. Eftersom interviewpersonerne er valgt ud fra
deres eksklusive informationsevne, som kun de besidder, kan det selvfølgelig være svært
umiddelbart at vurdere kvaliteten af deres svar, og af den årsag har det været afgørende også at
have adgang til andre former for empiri. Som Kvale & Brinkmann også gør opmærksom på, kan
informanter ved eliteinterviews være meget vant til at blive interviewet, så de til tider kan have
forberedte ’indlæg’, der kan være svære at udfordre (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 202). Alle mine

- 17 -

informanter virker forholdsvis vant til at blive interviewet om deres projekter, og denne ”træning”
var også at spore i interviewene, hvor bl.a. bestemte tal eller formuleringer somme tider gik igen
ved forskellige spørgsmål. Derudover har informanterne naturligvis haft en interesse i, at
projekterne fremstår positivt. Det skyldes både, at de tydeligvis er personligt investeret i
projekterne og har lagt meget tid og energi i dem, men også at de i denne forbindelse bliver
repræsentanter for DR, der som licensmodtager og offentlig institution er afhængig af et positivt
image. Det bør nævnes, at der kort forinden interviewene blev opsat, havde været et par såkaldte
’møgsager’ om DR i medierne, bl.a. transporten af en journalists hests over Atlanten, hvorfor det
kunne tænkes, at informanterne var lidt på stikkerne omkring fremstillingen af DR. På den anden
side har en del af formålet med interviewene været at undersøge, hvordan POS eller projekterne
selv betragtede visse emner, såsom hvorfor projekterne var vigtige, og hvad public service er;
spørgsmål, der ikke findes objektivt rigtige svar til, og som ikke nødvendigvis behøves at være
direkte påvirket af andre sager i DR. Ved at interviewe flere personer har det også været muligt at
holde svarene op mod hinanden og enten pege på konsensus eller diskrepans, hvorved reliabiliteten
kan vurderes. Dertil kommer som sagt de andre former for empiri, der kan nuancere grundlaget for
analysen og styrke validiteten.

Teoretiske grundlag
Til at besvare specialets problemformulering har jeg taget udgangspunkt i teori om medieindustrien
generelt og teorier om public service mere specifikt. Ved sidstnævnte har jeg mest gjort brug af
teori, der fokuserer på den skandinaviske public service-model, eftersom det er mest relevant i
forhold til DR. Derudover har jeg valgt at anvende teori fra marketingsforskning.
Det er ingen hemmelighed, at medieteknologien er i en konstant og rivende udvikling.
Selvom medieforskningen er et meget bredt felt, kan den alligevel have svært ved at følge med.
Situationen her er dog anderledes, da man næppe kan kalde ansigt-til-ansigt-dialog for en ny
teknologisk udvikling. Omvendt handler det meste forskning om medier og public service i sagens
natur netop om medieformidling, så for at forstå DR’s motivation for at satse på kommunikation,
hvor der ikke indgår et medie, har jeg fundet det nødvendigt at kigge uden for feltet mod
marketingsteori. Den franske teoretiker Bernard Cova har forsket meget i, hvordan selskaber kan
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inkorporere brugere på forskellige måder, og netop hans forskning har den svenske
marketingsforsker Benjamin Julien Hartmann overført til public service-institutioner. Ved at
kombinere Cova og Hartmanns forskning med forskning om brugerinddragelse gennem medier bl.a.
af den amerikanske medieforskeren Henry Jenkins, har jeg forsøgt at skabe et teoretisk grundlag at
basere mine analyser på.

Dette speciale gør altså brug af en kombination af forskellige meroder, nærmere bestemt caseanalyser med deltagerobservationer, kvalitative forskningsinterview med eksklusive informanter
samt et teorigrundlag bestående af både medie- og marketingsforskning.
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Kapitel 1. Medielandskabet, public service og DR
I dette kapitel vil jeg redegøre for hvilke tendenser, der præger det moderne medielandskab, og
hvilken indflydelse disse har på public service-institutioner. Jeg vil illustrere, hvordan teknologiske
udviklinger har påvirket DR gennem institutionens historie, og hvilke udfordringer, de står overfor i
dag.
Som medieinstitution er DR, og andre public service-institutioner, en del af det større
medielandskab, der omfatter både kommercielle og ikke-kommercielle aktører. Selvom DR som
licensfinansieret institution ikke er lige så direkte påvirket af bl.a. økonomiske tendenser som andre,
indgår de stadig i både samarbejde og konkurrence med resten af mediemarkedet. Deres strategier
og bevæggrunde er derfor i vidt omfang baseret på de samme omstændigheder som de
kommercielle, selvom de ofte har forskellige formål. For at kunne undersøge de omstændigheder
Public Outreach-sekretariatet er opstået ud fra, og hvordan DR ønsker at positionere sig i forhold til
resten af branchen, er det derfor nødvendigt først at se på den større mediemæssige sammenhæng,
som DR indgår i. Mediebranchen er dog et bredt og komplekst felt, hvor der, som Havens & Lotz
skriver, kan være store diskrepanser inden for selv samme medieindustri (Havens & Lotz, 2012, s.
4), og det kan umuligt dækkes fyldestgørende her. Jeg har derfor valg at begrænse mit fokus på en
gennemgående tendens, hvor medieforbruget i stigende grad bliver individualiseret, hvilket i høj
grad skyldes to andre tendenser, nemlig digitalisering og mediekonvergens. Jeg har valgt dette
udgangspunkt, da det både er noget, der er karakteristisk og formende for hele medielandskabet
lige nu, men også noget der i høj grad påvirker public service-institutionerne, og som har stillet dem
i en ny problemstilling omkring, hvordan man bedst henvender sig til mediebrugerne.

Det aktuelle medielandskab
Medielandskabet forandrer sig hele tiden. Dets udformning i dag er i høj grad et foreløbigt resultat
af en kædereaktion, der startede med digitaliseringen, og som har medført en gennemgribende
forandring af medier og mediebrug i dag.
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Som Hesmondhalgh gør opmærksom på, kan man tale om en begyndende
digitaliseringsproces allerede fra 1960’erne (Hesmondhalgh, 2013, s. 311), selvom det først er i
1980’erne at forandringen for alvor mærkes. Fra da af får de lavere produktionsomkostninger
udbuddet af medieindhold til at stige kraftigt, hvilket i USA blandt andet fører til, at de tre
dominerende kanalers samlede share falder med næsten en tredjedel (Lotz, 2014, s. 25), og at
antallet af blade og magasiner stiger med næsten 500% fra 1981 til 2000 (Havens & Lotz, 2012, s.
56). Det voksende udbud ses også i Danmark, om end i lidt mindre omfang. Her fordobles udbuddet
af landsdækkende danske tv-kanaler i 1980’erne til to (om end en del flere er kommet til siden). Det
stigende udbud og den hårdere konkurrence har gjort det nødvendigt for medier at skille sig ud fra
mængden for at overleve, hvilket ofte sker ved at henvende sig til stadigt mindre målgrupper frem
for at ramme alle eller så mange som muligt. I tv-branchen har det ført til det, Lotz kalder for
narrowcasting, hvilket i Danmark fx kan observeres med kanaler som DR Ultra, for de ”større børn”
(DRs Public Servicekontrakt 2015-2018, s. 4), TV2 Fri, for de livsstilsorienterede (”TV 2 FRI”, u.å.)
eller Viasat Golf, for de golfentusiaster (”Viasat Golf”, u.å.).
Digitaliseringen har dog ikke kun påvirket mængden af medieudbud, men også måden det
distribueres og modtages på. Efterhånden som de fleste mediers delivery technology, dvs. den
teknologi, vi bruger til at få adgang til et medie, er blevet digital, er de gamle mediers fysiske ramme
og kendetegn blevet brudt op, og grænserne er blevet flydende, hvilket har fået medierne til at
konvergere. Henry Jenkins beskriver det som: ”the flow of content across multiple media platforms,
the cooperation between multiple media industries, and the migratory behavior of media audiences
who will go almost anywhere in search of the kinds of entertainment experiences they want”
(Jenkins, 2006, s. 2). Lige som digitaliseringen gav flere valgmuligheder til forbrugerne, gør
konvergens, at de nu også selv kan vælge ikke bare indhold, men også hvornår og hvordan de vil
forbruge medieindhold – tid, sted og medie er blevet arbitrært. Af den grund mener Jenkins, at der
ikke kun er tale om en teknologisk udvikling, men lige så meget en kulturel udvikling. Denne pointe
illustreres måske mest tydeligt, når man ser på tv-forbruget, der nu i stigende grad streames
gennem internettet til en computerskærm, tablet eller mobiltelefon. Tilsvarende kommer indholdet
oftere fra en online tjeneste som YouTube eller Netflix, og ikke bare fra traditionelle tv-udbydere
(DR Medieforskning, 2017, s. 27).
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Mediekonvergensens frigørelse af gamle rammer har både positive og negative
konsekvenser for mediebranchen. På den positive side udvider det mulighederne for den enkelte
medieudbyder at være tilstede på flere platforme og dermed nå flere potentielle brugere. På den
anden side skærper det konkurrencen ydereligere, nu også mellem forskellige medietyper. Hvor
medierne tidligere skulle konkurrere mod andre af samme art, fx tv-kanal mod tv-kanal, må de nu
slås med samtlige medier om mediebrugernes tid og penge. Dertil kommer en mindsket kontrol
over, hvordan deres indhold forbruges, og i stedet må medierne i stigende grad blot gøre deres
indhold tilgængeligt for forbrugerne, der så kan tilgå det uafhængigt af gammeldags sendeplaner
og teknologier.
Dermed har digitaliseringen og konvergensen altså nu tilsyneladende lagt al magt hos
mediebrugerne. De kan selv vælge hvor, hvornår og hvilket indhold, de vil forbruge – et indhold, der
altså ofte er rettet mod stadig smallere målgrupper. Sammenlagt har alt dette ændret måden vi
oplever medier på, da det i stigende grad er blevet noget, vi forbruger for os selv. Som Lotz
fremhæver, er tv fx ikke længere er en fællesoplevelse, men det er noget, vi indretter efter personlig
præference (Lotz, 2014, s. 5). Den samme tendens kan ses i Danmark, hvor 60% af vores tv-sening i
2016 blev set alene (”60 procent af vores tv-sening foregår alene”, 2017). Udover ved store, ofte
sportslige, begivenheder er tv-forbruget, som med andre medier, blevet et personligt foretagende.
Af den årsag mener Lotz, at man heller ikke længere kan tale om massemedier.
Forbruget er blevet så fragmenteret, at der ikke findes noget medie, der kan henvende sig til en
stor, samlet, heterogen befolkning som tv, og før det radio, tidligere kunne. Selv på internettet, der
dog forbinder størstedelen af den vestlige verdens befolkning, dominerer fragmenteringen, fx bliver
kun meget få video på YouTube set af mere end en brøkdel af dem, der faktisk benytter sig af siden
(Hesmondhalgh, 2013, s. 320) Individualiseringen og fragmenteringen har dermed ændret mediers
samfundsmæssige rolle.
De ovennævnte tendenser er beskrevet ud fra et generelt perspektiv og en overordnet
medieindustri-litteratur, der ofte baserer sig på kommercielle og tit amerikanske mediesystemer.
Digitaliseringen og mediekonvergens har også haft andre konsekvenser bl.a. for forretningsmodeller
og ejerkoncentration, men dette er konsekvenser, der hovedsageligt påvirker de kommercielle
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medier, og de er derfor ikke centrale for dette speciales fokus. Det relevante i denne forbindelse er
i stedet, hvordan de nævnte tendenser påvirker public service-systemer og specifikt DR, hvilket jeg
vil se nærmere på i det næste.

Public service i forandring
Som nævnt handler meget af forskningen inden for kreative medieindustrier om kommercielle,
mediesystemer. Man bør derfor være forsigtig, når man overfører denne forskning til public serviceinstitutioner, da disse som regel handler efter og bliver påvirket af andre værdier end de
kommercielle. Men den voksende grad af individualisering i mediebrug påvirker også public service,
og udfordrer det på et meget grundlæggende plan, da public service-tanken i høj grad udsprang af
de komplet modsatte forhold af i dag; fremfor en overflod af indhold, var det præget af
begrænsninger, og fremfor valgfrihed og individualisering var det præget af afsenderkontrol og
konformitet. På trods af dette har især de nordiske public service-institutioner bevaret en meget
central position i deres nationale medielandskaber og benyttes i vid udstrækning af store dele af
befolkningerne (DR Medieforskning, 2017, s. 10).
For at forstå hvordan de aktuelle tendenser påvirker public service og DR, bør de ses i
en større historisk sammenhæng. Den historiske udvikling giver desuden et indblik i DR’s
udgangspunkt for at håndtere de aktuelle tendenser i dag.

Fra autoritær til populær
Idéen om public service er ved at nærme sig de 100 år, og selvom visse træk er forblevet de samme,
såsom almen tilgængelighed, så er fortolkningen af public service undervejs blevet præget af især
den teknologiske udvikling. I det følgende vil det fremgå, hvordan denne udvikling først og fremmest
har haft betydning for, at DR er gået fra en formynderisk afsenderorientering til en mere
inkluderende modtagerorientering.
DR er på mange måder skabt efter britisk forbillede i form af British Broadcasting Corporation (BBC).
Det er da også i Storbritannien, at idéen om public service broadcasting blev grundlagt af BBC’s
første generalsekretær, Sir John Reith, i 1920’erne. Egentlig blev BBC dannet som et konsortium af
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radioproducenter for at undgå det æterkaos, der prægede USA, hvor stationerne forstyrrede
hinandens signal (Jauert, 2001a, s. 207) (Crisell, An Introductory History of British Broadcasting.,
2002, s. 18). Reith var dog af den klare overbevisning, at radiobølgerne måtte anses som et offentligt
gode, der skulle styres af sociale principper fremfor kommercielle, og i 1927 blev BBC2 til en offentlig
institution med monopol på radioudsendelse uafhængig (i teorien) af det kommercielle marked og
regeringen. (Crisell, An Introductory History of British Broadcasting., 2002, s. 28)
Reith havde en paternalistisk og autoritativ tilgang til, hvad folk skulle bruge radioen
til, hvilket også kom til udtryk i det indhold, BBC sendte. Som han selv udtrykte det: ”It is occasionally
indicated to us that we are apparently setting out to give the public what we think they need and
not what they want .(…) but few know what they want, and very few what they need” (Curran &
Seaton, Power without Responsibility: the press, broadcasting and the internet in Britain, 2010, s.
146). Denne fortolkning af public service blev også dominerende for Statsradiofonien i Danmark,
der adopterede mange af Reith anskuelser. I Danmark stod man over for de samme teknologiske
udfordringer i form af et begrænset spektrum at sende på, og selvom man diskuterede, om private
aktører burde stå for etablering og drift, var det reelt kun staten, der kunne stille de fornødne
ressourcer (Jauert, 2001a, s. 204). Med den statslige drift fulgte den paternalistiske tone og
manglende interesse i, hvad folket foretrak. Ambitionen med radiomediet var ikke blot at oplyse
befolkningen, men også at hjælpe den med at tilegne sig finkulturen og være ”en vigtig Appel til
aandelig Virksomhed”, som Socialdemokratiet udtrykte det (Jauert, 2001a, s. 209). Diskrepansen
mellem lytternes ønsker og det egentlige indhold var tydelig i den første lytterundersøgelse, også
kendt som Balalajka-undersøgelsen, der viste et ønske om mere let (balalajka-)musik og
underholdning og mindre opera og foredrag. Undersøgelsen blev i bredt omfang ignoreret, for
lytterne havde alligevel ikke andre kanaler at lytte til (Jauert, 2001a, s. 210). Den formynderiske tone
over for borgerne var imidlertid ikke unik for Statsradiofonien, men noget der gennemstrømmede
hele samfundet. Som Hjarvard påpeger, så var de fleste institutioner på dette tidspunkt, inklusiv
familien, præget af en autoritær relation, mellem voksen og barn, museum og gæst, staten og
borgeren (Hjarvard, Tv-mediets halve århundrede, 2006, s. 9) Dette kan have været medvirkende
til, at selvom andre lytterundersøgelse viste samme diskrepans (Lehrmann, 2012), ændrede denne

2

BBC fik i den forbindelse sit nuværende navn, British Broadcasting Corporation, i stedet for British
Broadcasting Company.
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holdning sig ikke betydeligt, før det næste teknologiske fremskridt, fjernsynet, for alvor slog
igennem op igennem 1950’erne og 1960’erne.

Tv’ets kommen
Selvom fjernsynet kom relativt sent til Danmark i sammenligning med landene omkring os, var det
først her, der for alvor skete en udvikling i fortolkningen af PS-forpligtelserne. Efter en
forsøgsperiode på tre år blev fjernsynet i 1954 en permanent del af Statsradiofonien (Søndergaard,
2006, s. 27), der nu i højere grad søgte at afspejle et bredt billede af befolkningen, fremfor kun at
ville løfte deres kulturelle dannelse. På trods af dette var synet på befolkningen som modtagere ikke
synderligt forandret.
I 1959 skiftede Statsradiofonien navn til Danmarks Radio, men tv overtog hurtigt rollen
som det dominerende massemedie, og med det fulgte en revolution i måden at opleve verden på.
Med lyd og billede gav det folk adgang til helt andre og større sfærer, som de ikke tidligere havde
stiftet bekendtskab med. Det gjaldt udlandet og endda månen, men det kunne også vise de nære,
ukendte sfærer, der tilhørte andre sociale klasser, generationer og køn. Det valgte DR at vægte, så
udover at oplyse befolkningen om verdenssituationen, afspejlede DR nu forskellige dele af Danmark
for borgerne, så det blev til et ”debatforum for nationens selvforståelse”, som Gunhild Agger kalder
det (Agger, 2006, s. 146). Det tog noget tid for tv at finde sit eget sprog, men det blev hjulpet på vej
af andre mindre teknologiske udviklinger, som fx muligheden for at optage på bånd (Bruun, 2006,
s. 219), hvilket gjorde at især tv-dramatikken kunne bevæge sig i nye retninger. Med historier, der
afspejlede samtiden, trådte DR væk fra den opdragende tradition med at vise gamle, klassiske og
kulturelt højnende stykker til fordel for bl.a. Leif Panduros originale tv-spil, der satte fokus på emner
som det nyoprettede velfærdssamfund, ægteskabet, og en søgen på mening i tilværelsen. Derved
repræsenterede og diskuterede tv’et nu emner som den almindelige dansker kunne genkende
(Agger, 2006, s. 153). Samme tendens sås i tv-dokumentarismen, hvor hverdagslivet og sociale
aspekter gik igen (Bondebjerg, Dokumentarisme og fakta, 2006, s. 188).

Ungdomskulturen

begyndte også at få plads, bl.a. igennem populærmusikken på den nye radiokanal P3, efter den
alternative Radio Mercur havde fremprovokeret en modernisering af radioindholdet (Jauert, 2001b,
s. 182).
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Det er sigende, at selvom den danske befolkning generelt blev afspejlet bredt gennem
radio og tv i monopoltiden, blev de som modtagere alligevel for det meste betragtet som én anonym
masse. På trods af diversiteten af emner og fortællermetoder, blev seerne stadig, som Henrik
Søndergaard beskriver det, ”overvejende forstået som en ’almenhed’, dvs. som en slags
enhedspublikum med fælles interesser og behov, og der blev følgelig kun lagt ringe vægt på at
betjene forskellige målgrupper” (Søndergaard, 2006, s. 37). Programfladen var domineret af
udsendelser med en bred public service-intention om folkeoplysning og andre ”gavnlige”
programmer, og selvom andelen af underholdning steg en smule fra midten af 1970’erne, var det
først den spirende digitalisering og udviklingen af satellit-tv i 1980’erne, der for alvor tvang DR til at
tænke i seer- og lytterpræferencer.

Efter monopolbruddet
Monopolbruddet havde været årtier undervejs, men var blevet forhalet af indførelsen af farve-tv,
lavkonjunktion og generel politisk uenighed om organiseringen af en ny kanal. Med satellit-tv i
1980’erne var det dog ikke længere muligt at udsætte beslutningen, og resultatet blev altså TV 2 –
en delvist reklamefinansieret model, der stadig havde public service-forpligtelser (Søndergaard,
2006, s. 45). Den nye konkurrence blev øget med ankomsten af rent kommercielle kanaler som TV3
og TvDanmark, selvom disse stadig kun kunne modtages af en begrænset andel af husstandene
(ibid., s. 49). Konkurrencen betød, at DR måtte forny sig selv og dermed sin fortolkning af public
service for at overleve. Selvom monopolbruddet ikke kom som en overraskelse, heller ikke for DR,
medførte det, at hele institutionen over de næste år blev reformeret organisatorisk,
produktionsmæssigt og logistisk. Med monopolbruddet fulgte Radiorådets nedlæggelse til fordel
for en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Folketinget og DR, der skulle gøre DR mere
konkurrencedygtig. Med udnævnelsen af Christian S. Nissen som genereldirektør for DR i 1994
fulgte desuden en større produktionsomlægning, hvor flere programafdelinger blev nedlagt og et
ideal om, at alle skulle kunne arbejde tværmedialt med både radio og tv og senere web, blev
fremført (Søndergaard, 2006, s. 56), noget der var muligt med den digitale fornyelse. Dette ideal
kom også til udtryk i den geografiske flytning af DR, da man i 2006 samlede radio og tv (og
efterhånden web) i det nyopførte DR-Byen på Amager, der ellers havde været fysisk og
administrativt adskilt siden 1960’erne. Med bl.a. flere underholdningsprogrammer drejede DR rent

- 26 -

indholdsmæssigt sit fokus fra det afsenderorienterede til det modtagerorienterede, eller som
Søndergaard formulerer det, har ”tyngdepunktet i public service-begrebet (…) forskudt sig fra
’public’ til ’service’” (Søndergaard, 2006, s. 58). Bevægelsen mod mere fokus på modtagerne og
deres holdninger og præferencer er fortsat frem til i dag. Lytter- og seerinddragelse er udbredt
inden for både radio, tv og digitale platforme, herunder sociale medier spiller en stadig større rolle
både på nettet og i det indhold, DR producerer. Desuden er antallet af DR’s kanaler steget kraftigt.
Der er nu otte radiokanaler, hvor P4 desuden er opdelt i ti forskellige regioner, samt seks tv-kanaler,
hvor alle kanaler, udover hovedkanalen DR1, er rettet mod specifikke og adskilte segmenter.
Dermed er DR’s kvantitative indhold også blevet stærkt forøget.
Den formynderiske tone er i dag svær at finde, hvilket især skyldes, at teknologien har forvandlet
medierne fra en sparsom ressource til et allestedsnærværende tapet, hvor DR i højere grad tilpasser
deres indhold befolkningens ønsker. Gennem sin historie har DR formået at bevare sin position ved
løbende at tage nye teknologier til sig og forny sig selv i en vekselvirkning mellem teknologi og
samfund. Fra at give befolkningen, hvad man mente, de burde have, er hensigten i dag snarere at
tilbyde befolkningen et bredt udvalg, de selv kan vælge imellem. Men denne transformation har
også kastet DR og andre PS-institutioner ud i nogle grundlæggende dilemmaer omkring legitimitet.
Hvilken rolle, hvis nogen, skal public service spille, når udbuddet og valgfriheden er så stor?

Public Service og dets udfordringer i dag
Tanken om Public service (PS) voksede som sagt ud af ankomsten af en ny, begrænset ressource,
radiomediet, der skulle fordeles så alle kunne få noget ud af det, hvilket i starten betød en statslig
styring, hvor den individuelle modtager havde meget lidt indflydelse. I dag er situationen altså den
komplet modsatte. Spørgsmål er, hvor det så efterlader de gamle public service-systemer; kan de
stadig legitimeres, når udvalget er enormt og valgfriheden er dominerende? Debatten over dette er
omfangsrig, langvarig og ofte ideologisk begrundet, og det ville være umuligt at dække den
udtømmende her, men et par aspekter er værd at fremhæve for at kaste lys over den sammenhæng,
Public Outreach-sekretariatet indgår i. Det helt overordnede emne i debatten er selvfølgelig, om der
overhovedet skal være et public service-system. Uden at tage endegyldig stilling til dette spørgsmål,
der grundlæggende handler om politisk tilhørsforhold, er det inden for rammerne af dette speciale
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mere relevant at se på, hvordan PS, og hovedsageligt DR, selv søger at legitimere sit
eksistensgrundlag. Her fokuseres der typisk på to forhold: indholdet og distributionen.
Hvad angår det indholdsmæssige, så har debatten siden monopolbruddet meget
handlet om, hvem og hvor mange PS skal henvende sig til. På den ene side er DR endelig begyndt at
tage brugernes ønsker seriøst, men det har på den anden side ført til kritik fra især andre
kommercielle aktører om, at DR kun bør lave indhold til dem, markedet ikke dækker. Omvendt har
DR en forpligtelse til at henvende sig til alle borgere, da alle borgere med internetadgang (i
princippet) betaler licens til DR.
Dette eksemplificerer den paradoksale situation, moderne PS befinder sig i, da både
høje og lave seertal pludselig bliver et argument imod PS. Anker Brink Lund og Gregory Ferrell Lowe
beskriver dette som en balancegang mellem tre relationer, forbrugerne (markedet), borgerne
(staten) og licensbetalerne (samfundet), og de oplister tre måder, PS kan håndtere dette på, om end
kun én reelt virker gangbar (Lund & Lowe, Current Challenges to Public Service Broadcasting in the
Nordic Countries, 2013, s. 66)3. PS kan vælge commercializing, hvor de prioriterer så mange brugere,
som muligt, og dermed tilgodeser forbrugerne. Selvom dette ville legitimere, at en PS-institution
bliver brugt, og at mange derfor får noget for deres licenspenge, betyder det også, at de mister de
egenskaber, der adskiller dem fra de kommercielle konkurrenter, hvorfor Lund & Lowe kalder det
for ”suicide for the fear of death” (Lund & Lowe, 2013, s. 67). En anden vej er purifying, der ligger i
den modsatte grøft fra commercializing. Dette ville indebære at modstå markedskræfterne
fuldstændigt og at holde fast i det ’fornuftige’ indhold, som borgerne bør have i stil med
programfladen før monopolbruddet. Legitimiteten ligger her i netop at levere det, markedet ikke
kan, men selvom det er dette, visse politiske og kommercielle aktører har argumenteret for,
forudser Lund & Lowe ligeledes en ”death for glory”, da det ville føre til en marginalisering af
institutionen, og dermed en svækket legitimitet. Som så ofte før findes løsningen ifølge Lund & Lowe
i en mellemvej, diversifying. Denne vej, som de mener, de skandinaviske PS-institutioner generelt
har søgt mod, handler om både at lave populært og særpræget indhold, så alle licensbetalere bliver

3

De tre måder blev fremstillet af Brink allerede i 2010 i Nordahl Svendsens (ed.) Public Service – i
Praksis og i Fremtiden, som ”kommercialisering, purificering og udbudsjustering”. Jeg har valgt at
tage udgangspunkt i den senere artikel, da jeg mener, den er mest opdateret i et medielandskab,
der er i hurtig og konstant udvikling, og fordi jeg mener ordet ’diversifying’ er en bedre betegnelse
for den tredje mulighed.
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repræsenteret, både majoriteter og minoriteter. For at nå bredt ud bør PS også være tilstede på
(alle) de platforme, som brugerne bruger. De mener, at dette især er vigtigt for mindre lande for at
have en national produktion, der kan stå imod globaliseringen, og at det kan holde markedet i live,
trods protester om det modsatte fra konkurrenterne. Selvom dette selvfølgelig er lettere sagt end
gjort, er det den samme strategi, andre teoretikere peger på, hvis PS fortsat skal vedligeholde sin
legitimitet (Søndergaard, Syvertsen et al.). Syvertsen et al, der anser PS for at være en vigtig del af
de nordiske velfærdssamfund, mener videre, at det bør være en ”high quality core services for the
entire population” (Syvertsen, Enli, Mjøs, & Moe, 2014, s. 45), og de understreger dermed
vigtigheden af universalitet både indholdsmæssigt og distributionsmæssigt.
Dette leder over i spørgsmålet om distribution. Med den øgede digitalisering og
konvergens er der nu langt flere måder at henvende sig til brugerne på, men bør PS-institutionerne
udvide og differentiere deres distribution, eller bevæger de sig dermed udover deres oprindelige
mandat og ind på andres forretningsgrundlag? Dette spørgsmål handler lige så meget om
teknologisk udvikling som om konkurrenceforvridning, og måske af den grund har det i Danmark i
høj grad været en politisk beslutning, hvor meget DR skulle udvikle og benytte nye digitale
distributionsplatforme. Fx pointerede en rapport fra 2001 af Kulturministeriet og IT- og
Forskningsministeriet, at et digitalt mediesystem kræver medvirken fra de offentlige medier
(Søndergaard, 2008, s. 39). Dette synspunkt går igen i den seneste public service-kontrakt, hvor der
står at: ”DR skal udnytte de nye teknologiske og digitale muligheder ved at lave redaktionelt
formidlede og generelt tilgængelige programmer og tjenester, som kan gøre seere, lyttere og
brugere bekendt med teknologien og inspirere dem til at bruge den.” (DRs Public Service-kontrakt
for 2015-2018, s. 2). I denne henseende har DR altså fungeret som et markedslokomotiv, der skulle
etablere en udvikling, som andre kommercielle aktører næppe ville have ressourcer eller
gennemslagskraft nok til, men som de efterfølgende ville kunne benytte sig af (Lund & Lowe,
Current Challenges to Public Service Broadcasting in the Nordic Countries, 2013, s. 59). Denne
udvikling er i dag lykkedes imponerende godt. Syvertsen et al. mener, at denne offentlige støtte til
udviklingen af den digitale infrastruktur, sammen med et højt uddannelsesniveau og gode
økonomier, har været afgørende for, at de nordiske lande i dag er nogle af de mest teknologisk
udviklede lande i verden, og at de nordiske befolkninger er blandt de hurtigste til at tage nye
teknologier til sig (Syvertsen, Enli, Mjøs, & Moe, 2014, s. 29). Flere peger også på, at dette
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teknologiske fundament har været medvirkende til, at PS stadig har en central plads i de nordiske
lande (Hujanen, Weibull, & Harrie, 2013).
Den teknologiske udvikling og den medfølgende konvergens har også betydet, at man
nu ikke bare snakker om public service broadcasting (PSB), men public service media (PSM). DR og
andre PS-institutioner har udover et voksende antal tv- og radiokanaler også bevæget sig ud over
de gamle platforme til bl.a. online nyheder, streaming og podcast. Som ved den beskrevne
konsekvens med mediekonvergens er DR derfor nu også blevet en konkurrent til andre medietyper,
bl.a. aviserne, og ikke blot andre tv- og radiokanaler. Her er argumentet igen, at DR skal fremme
den digitale omstilling og være til stede der, hvor brugerne er (eller bør ledes hen, ifølge PSkontrakten), mens kritikere vil sige, at det er konkurrenceforvridende, at DR laver statsstøttet
indhold til de digitale platforme. Især den danske trykpresse har været højlydt i sin kritik af, at
brugere gratis (i den forstand, at det er betalt gennem licensen) kan tilgå nyheder på nettet
(”Chefredaktører langer ud efter DR”, 2015), også selvom undersøgelser ikke har fundet nogen
negativ effekt af dette på kommercielle medier (Newman et al., 2016, s. 104). DR’s argument er
derimod, at de hurtigt ville blive forældet og irrelevante, hvis de ikke var til stede netop der, hvor
brugerne er, hvilket også ville gøre, at de mistede deres legitimitet. Især de unge dropper i stigende
grad flow-tv til fordel for streaming (DR Medieforskning, 2016, s. 24; Slot- og Kulturstyrelsen 2017,
s. 11), og det er især disse ’digitalt indfødte’, som DR’s seneste virksomhedsstrategi lægger vægt på,
også skal serviceres.
Som en følge af individualiseringen af medieforbruget og den øgede mængde af indhold i hele
medielandskabet, differentierer DR nu i stigende grad deres indhold på forskellige platforme efter
forskellige segmenter i befolkningen for derigennem at dække befolkningen så bredt som muligt.
Hvor DR tidligere har repræsenteret en mere autoritær og ensidig tilgang, forsøger de nu at være
der, hvor brugerne er, hvilket er stadigt flere forskellige steder. Derfor har DR atter taget de nyeste
teknologier til sig og derved fastholdt deres plads i medielandskabet. Men ved at henvende sig til
stadigt mindre grupper, går denne strategi også på kompromis med idéen om at samle Danmark og
være en platform for den nationale debat beskrevet i PS-kontrakten, og følger i stedet den større
tendens, hvor medieoplevelsen er mindre fælles og mere individualiseret og fragmenteret. Dette
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sætter DR i et svært dilemma: dækker man bedst befolkningen og lever op til PS-forpligtelserne ved
at henvende sig til borgerne individuelt eller fælles?
Med til denne problemstilling hører, at en fjerdedel af danskerne angiveligt aldrig har
hørt om begrebet ’public service’, og under halvdelen føler sig i stand til at forklare, hvad det er
(Buch, Public hvad for noget?, 2010, s. 116). hvilket får Roger Buch til at kritisere, at PSinstitutionerne ikke gør nok for at inddrage befolkningen. Public service på mange måder er blevet
et elastikbegreb, som alle har forskellige idéer om, hvad skal indeholde, bl.a. illustreret af Per
Mouritzens opstilling af fem forskellige betydninger (Mouritzen, 2007), men der er generel enighed
om, at det skal være for folket; hvorfor det er problematisk, hvis de ikke bliver inddraget.
Søndergaard, der lige som Lund & Lowe mener, at PS bør have både bredt og smalt indhold, har
fremført den samme kritik som Buch. Han hævder, at ”samfundets kvalitet hænger sammen med
kvaliteten af mediesystemet” (Søndergaard, 2010, s. 227), og derfor bør både DR og TV 2 involvere
befolkningen mere. Set i lyset af det her beskrevne fragmenterede medieforbrug, ligner det dog en
opgave, der bliver stadigt sværere, da brugerne selv kan vælge og ikke mindst fravælge PS-indhold.
Public Outreach-sekretariatet repræsenterer imidlertid et meget struktureret forsøg
på at inddrage brugerne på en måde, hvor de ikke bare kan skifte kanal/medie/platform, nemlig ved
at møde brugerne i virkeligheden. I det følgende afsnit vil jeg undersøge, hvad der kendetegner
denne form for inddragelse, hvilket på sigt vil føre over til en nærmere undersøgelse af POS som
administration og strategi.
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Kapitel 2. Den Fjerde Platform som formidling
Ud fra det stærkt digitaliserede og individualiserede mediemiljø beskrevet i forrige afsnit, kan det
være svært at se, hvordan den analoge formidling gennem den fjerde platform, der er låst i tid og
sted, passer ind, og hvorfor Public Outreach-sekretariatet arbejder med at fremme den. Jeg vil i det
følgende undersøge, om der er tale om en ny formidlingsform fra DR’s side. Derudover vil jeg
forsøge at karakterisere den fjerde platform ud fra andre former for brugerinddragelse, hvilket vil
fører over til en sammenligning med begrebet societing.

En ny formidlingsform?
Public Outreach-sekretariatet blev skabt i 2014, efter Camilla Laudrup blev ansat til at analysere den
måde, DR var i direkte dialog med befolkningen, og om dette eventuelt kunne nytænkes (bilag 1, s.
2). I sin analyse kom Laudrup frem til, at dialogarrangementerne var præget af to ting: for det første
var det meget de samme ”Tordenskjolds soldater”, der kom til DR’s dialogarrangementer, dvs. folk,
Laudrup beskriver som et ”Politiken Plus-segment af kulturradikale kvinder med grånet hår” (Ibid.,
s. 6). For det andet var flere af dialogaktiviteterne på godt og ondt styret af en enkel medarbejders
idé, hvilket begrænsede udfoldelsesmulighederne. Public Outreach-sekretariatet (POS) blev derfor
oprettet med den hensigt at skabe en mere strategisk indsats af den direkte dialog med
befolkningen, der både skulle engagere flere medarbejdere og chefer, og som skulle nå en større og
ikke mindst mere mangfoldig del af befolkningen.
Med oprettelsen lå også det nævnte ønske om en fornyelse af dialogen, som ”måske
ikke er så meget baseret på, at vi inviterer nogen ind til at sidde på deres flade og høre på én snakke
om et program” (bilag 1, s. 3). Til at kommunikere denne fornyelse fandt man på begrebet ’den
fjerde platform’ i forlængelse af de DR’s tre andre platforme. Den nye platform skulle kendetegnes
ved aktiv dialog og engagement med borgerne. Formidlingen skulle ske ansigt til ansigt, og det skulle
være en samtale, men på en innovativ måde, så det kunne tiltrække nye målgrupper. Sekretariatet
har opsat nogle kriterier for projekterne, som jeg skal komme ind på senere, men ellers lader de i
vidt omfang selve udformningen være op til arrangørerne af de enkelte projekter. Som den senere
case-analyse vil vise, har projekterne derfor vist sig at have meget forskellige karakterer, fra at styrke
unges kildekritik gennem en form for rollespil, til at lade brugere i provinsen tilgå DR’s arkivmateriale
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om deres by. Som andre eksempler kan også nævntes DR2’s Dokumania, som har vist dokumentarer
under åben himmel med efterfølgende debat (”Kom med når DR2 Dokumania Live viser film hele
sommeren”, 2016), mens DR Ultras tv-serie Klassen har inviteret skoleklasser til at hjælpe med at
skrive nogle af afsnittene (”6000 skoleelever skriver tv-serie med DR”, 2017). Fælles for alle
projekter er, at brugerne får mulighed for fysisk at møde og interagere med DR.
Den nye tilgang til dialogen kommer også til udtryk i POS’ strategiske ophæng (bilag
4), hvor der bl.a. står, at projekterne skal støtte et åbent DR, hvor borgerne kan mødes, diskutere
og være medskabende af DR. Det samme lægger Laudrup vægt på: ”det som (…) er hele formålet
med Outreach, det er, at sørge for at befolkningen har mulighed for at være i dialog med et åbent
og imødekommende DR, for vi vil jo rent faktisk gerne vide, hvad folk mener og synes og (…)
allerhelst gerne have at befolkningen er med til at skabe DR” (bilag 1, kursiv illustrerer Laudrups tryk
på ordet). Denne medskabelse fra brugernes side kalder Laudrup for ” Public Outreach i sin ypperste
potens” (bilag 1, s. 6).
Rent formelt har DR en forpligtelse til at være i dialog med borgerne, som det fremgår af
punkt 9 i den aktuelle PS-kontrakt:
9. DIALOG MED DANSKERNE
DR Skal sikre en dialog med befolkningen, herunder særlig med lytter- og
seerorganisationerne, om såvel den landsdækkende som den regionale
programvirksomhed. Denne dialog skal finde sted i organiseret form. DR skal
afholde mindst to årlige møder med lytter- og seerorganisationerne m.fl. samt
offentlige konferencer/høringer m.v.” (DR’s Public Service-kontrakt 2015-2018)
Med formuleringen ”offentlige konferencer/høringer” lægges op til fysiske møder lige som ved den
fjerde platform, og på den måde er dialogen med borgerne ikke noget nyt. I kontrakten lægges der
dog særlig vægt på lytter- og seerorganisationer, og denne forpligtelse lader til hovedsageligt at
være rettet mod, at DR får feedback fra befolkningen på det, de allerede har produceret. Flere af
sådanne arrangementer finder sted i 2017 under titlen DR Direkte (”DR Direkte”, 2017), men disse
arrangementer er som nævnt i indledningen arrangeret uafhængigt af POS og dets pulje.
Med fornyelsen af dialogen virker det dog til, at det, POS forsøger at opnå, strækker
sig udover at få feedback på programvirksomheden. Måden, hvorpå POS vil gøre brugerne til en
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central del af selve formidlingen, ligger udover det, dette krav specifikt beskriver andet end det, der
måske kan ligge i betegnelsen ”m.v.”. Den fjerde platforms specifikke form for formidling, hvor
brugerne potentielt set kan være medskabende, er altså ikke direkte beskrevet i PS-kontrakten, og
det lader til at være første gang, at den direkte dialog er blevet prioriteret og struktureret så
gennemgribende af DR, som der gøres med POS. Dette understøttes af, at POS kalder det for en
”pilot- og udviklingspulje” (bilag 5), hvilket altså signalerer, at formidlingsformatet stadig er nyt og
under udvikling.
Public Outreach-sekretariatet og den fjerde platform er altså blevet skabt med den hensigt at forny
og styrke DR’s direkte ansigt-til-ansigt-dialog med borgerne, så de bliver inddraget, og optimalt set
er medskabende. Det strækker sig ud over den dialog beskrevet i PS-kontrakten, så selvom dialogformen ikke i sig selv er ny, er der dog tale om en ny tilgang til den.

Brugerdeltagelse
Meget teori om brugerdeltagelse tager udgangspunkt i internettet og medier generelt, hvilket den
fjerde platform altså ikke gør. Alligevel er meget af tankegangen bag initiativet den samme, hvorfor
digital brugerinddragelse derfor er et godt udgangspunkt for karakteriseringen af den fjerde
platform.
Som beskrevet har forbrugerne i dag stor magt til selv at vælge hvilket medieindhold,
de vil forbruge hvornår. Men med digitaliseringens lettere produktionsmetoder og lavere
omkostninger samt internettets udbredelse er det også blevet langt nemmere for brugerne selv at
bidrage med indhold. Det har affødt et væld af nye betegnelser, der illustrerer brugeres dobbeltrolle
som både modtagere og producenter, såsom produsage, viewsers, og prosumers. Bruns, der selv
har formuleret begrebet produsage, henviser til denne dobbelthed på bl.a. internetsider som
Wikipedia, YouTube og, Flickr, hvor indholdet både produceres og forbruges af brugerne (Bruns,
2008). Som Bruns fremhæver, sker dette, fordi der er sket en udjævning af forhindringerne, hvilket
har givet brugerne lige mulighed for at bidrage med indhold, på trods af forskellige grader af
færdigheder og økonomiske forhold (Bruns, 2008, s. 25). Nogle år tidligere beskrev Fischer dette
fænomen fra et designerperspektiv, hvor han mente, at brugerne skulle have convivial tools stillet
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til rådighed, som kunne ”allow the users to invest the world with their meaning, to enrich the
environment with the fruits of their vision and to use them for the accomplishment of a purpose
they have chosen (Fischer, 2002, s. 3). Det er altså værktøjer, brugerne kan udtrykke sig igennem,
og som Fisher yderligere påpeger, kan disse værktøjer i nogle tilfælde være med til at skabe en viden
i fællesskab modsat en viden, der kommer oppefra og leveres ned til passive modtagere. Altså et
skift fra den mere paternalistiske tilgang, fx set i DR tidligere. Med ordet convivial, groft oversat til
‘selskabelig’, betoner Fischer den sociale effekt, disse værktøjer kan have, da brugerne med deres
personlige medskabelse også deltager i en form for fællesskab. Det kan fx være et demokrati, som
Coleman & Blumler illustrerer ved at fokusere på E-democracy (Coleman & Blumler, 2009), eller et
fan-fællesskab, som Jenkins har forsket i (Jenkins, 2013).
Netop Jenkins har tidligere brugt begrebet participatory culture til at beskrive den
aktive brugerskabelse, der ses i fankulturer omkring visse medieprodukter, fx fan-fiction. Men hvor
dette fan-producerede indhold er et biprodukt af det egentlige indhold (det, som de er fan af),
afspejler begrebet participatory culture nu i stigende grad, at brugerne er medproducerende af det
egentlige indhold. Dette illustreres i følgende karakteristik af participatory culture, som:
…a culture with relatively low barriers to artistic expression and civic engagement,
strong support for creating and sharing one’s creations, and some type of informal
mentorship whereby what is known by the most experienced is passed along to
novices. A participatory culture is also one in which members believe their
contributions matter, and feel some degree of social connection with one another
(Jenkins, Clinton, Purushotma, Robinson, & Weigel, 2005, s. 3)
Selvom Jenkins et al. hovedsageligt fokuserer på, hvordan denne kultur kan bruges i undervisning,
strækker deres beskrivelse af participatory culture sig ud over denne sammenhæng, og derudover
inkorporerer deres definition både den lige mulighed for bidrag, som Bruns fremhæver, samt de
sociale kvaliteter, som Fischer peger på.
At denne form for participatory culture bliver mere og mere udbredt, ses i dag måske
allertydeligst på sociale medier som Facebook og Twitter, hvor meget af indholdet består af
brugerskabte indlæg, der er produceret stort set uafhængig af brugernes it-færdigheder og
økonomi. De sociale mediers udbredelse er stadig voksende, fx har Facebook i dag to milliarder
brugere (”Facebook now has 2 billion users, Mark Zuckerberg announces”, 2017) og alene i Danmark
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benytter to tredjedele af befolkningen sig af Facebook mindst én gang om ugen (Slots- og
Kulturstyrelsen, 2017, s. 19). Denne udbredelse har fået flere medieorganisationer til at opfordre til
at følge trop og opfordre til forskellige former for brugerdeltagelse, og her er DR altså ingen
undtagelse. Som Jenkins gør opmærksom på, er der imidlertid forskel på opfordringen til
brugerdeltagelse (Jenkins, 2014, s. 271). Selvom der måske nok er lige adgang for alle til at bidrage,
kan opfordringen til tider være nærmest retorisk, hvor brugerbidraget mest af alt fremstår som en
meningsløs tilføjelse, mens der i andre tilfælde virkelig tilstræbes at give brugeren en større grad af
indflydelse.
Denne forskel mellem den retoriske og den reelle efterspørgsel efter brugerdeltagelse,
beskriver meget præcist en forskel, som den fjerde platform også forsøger at signalere. Inddragelsen
af brugerne er som sådan ikke noget nyt for DR, der længe har haft forskellige former for
brugerinddragelse, bl.a. med lytter-sms’er i radioen, seer-afstemning i X-Factor, og en stigende
inkludering af sociale medier i diverse programmer. I denne henseende er den fjerde platform blot
en forlængelse af denne tendens. Men den fjerde platform signalerer også en forandring, hvor der
nu optimalt set søges mod en langt mere omfattende inkludering af brugerne end at bede dem
sende en sms. Som nævnt er det officielle formål med POS bl.a. at støtte et åbent DR, hvor brugerne
bliver inddraget aktivt, hvilket fx kan ske ved at deltage i en debat om en dokumentarfilm, eller
komme med input til en tv-serie. Selvom lytter-sms’er og X-Factor-stemmer også er en del af
indholdet, er inddragelsen af brugerne her mere begrænset, da det udgør en tilrettelagt og
begrænset del af indholdet. Efterspørgslen på seer-sms’er fremstår derfor mere retorisk i forhold til
den medskabende rolle, den fjerde platform tilsyneladende søger mod. På den fjerde platform er
hensigten, at hele indholdet bliver mere unikt og præget af brugernes deltagelse og indflydelse. På
denne måde minder formidlingen på den fjerde platform mere om de sociale medier, hvor alle
brugere får stillet de samme værktøjer til rådighed til at bidrage med indhold, og deres bidrag er
centralt for formidlingen, ikke blot en tilføjelse.
I forhold til den beskrevne participatory culture er der dog også visse vigtige forskelle fra den fjerde
platform. Som Jenkins, Bruns, Fisher m.fl. beskriver, er brugerdeltagelse et etableret fænomen, der
er sikret gennem digitalisering og internettets udbredelse. Her adskiller den fjerde platform sig som
sagt per definition, da formidlingen netop ikke skal være digital eller online. Dette opstiller nogle
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helt andre udfordringer for formidlingen, for som Fischer understreger, er der forskel på, om og
hvor meget brugere ønsker at engagere sig. Selv for den individuelle bruger kan det variere, da
vedkommende kan have mere lyst til at være forbruger i ét tilfælde, mens de i andre gerne vil have
en mere medskabende rolle (Fischer, 2002, s. 4). Fischer pointerer desuden, at det kan være
problematisk, hvis der er en ubalance mellem, hvor meget brugerne ønsker at deltage og
mulighederne for det (ibid.). Dette gælder, hvad enten brugerne ønsker at bidrage uden at kunne
det, eller hvis i dette tilfælde DR inviterer brugerne til deltagelse, og brugerne ikke er interesseret i
det. Eftersom disse fysiske arrangementer står og falder med, at de brugere, der for det første skal
være til stede, også skal ønske at deltage, kan det undre, at DR overhovedet vil løbe denne risiko.
Den manglende tilstedeværelse af et medie gør, i sagens natur, at det er svært at
belyse denne problematik fyldestgørende ved udelukkende at kigge på medieforskning. For at skabe
en mere nuanceret forståelse af denne direkte og medieløse inddragelse af brugerne bør man
hellere kigge mod marketingsforskningen og fænomenet societing.

Societing og neo-tribes
Begrebet societing stammer fra den postmodernistiske forbrugerforskning og bliver især fremført
af den franske marketing- og forbrugerforsker, Bernard Cova. Cova beskriver begrebets ledemotiv
som ”the link is more important than the thing”, og med det mener han, at en salgsvares
brugsfunktion er mindre vigtig end dens symbolværdi og det fællesskab, brugerne kan danne
omkring det (Cova B. , 1999, s. 74). En uddybning af dette følger, men først må baggrunden for
begrebet etableres.
Societing tager udgangspunkt i, at vi lever i et postmoderne samfund, der er præget af
fragmentering, fordi vi har frigjort os fra traditionelle bånd såsom familie, religion og sociale klasser.
Denne frigørelse har imidlertid også medført en vis form for isolation og søgen på identitet,
forstærket af teknologien, hvor igennem meget af vores arbejde og sociale forbindelser nu sker
(Cova B. , 1999). Cova med flere mener derfor, at der nu sker en modreaktion, hvor individet søger
mod en ny form for fællesskab, der også skal være med til at opbygge vores identitet. Disse
fællesskaber kalder Cova for neo-tribes, og modsat de traditionelle, stabile fællesskab, er disse små,
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ustabile og uden struktur og regler. Medlemmerne kommer og går, og er ofte medlem af adskillelige
neo-tribes på samme tid. De holdes sammen af bånd, som er baseret på fx fælles følelser, livsstil,
moralsk overbevisning eller forbrugsmønstre (Cova & Cova, 2002, s. 67). Disse neo-tribes er
heterogene og derfor mest en aggregation af individer, hvorved de adskiller sig fra de homogene
’segmenter’, der er baseret på fællestræk i form af alder, køn, indkomst m.v. I en mediemæssig
sammenhæng, kan de sammenlignes med de nicher, Lotz henviser til, da deres heterogenitet
desuden er symptomatisk for et spændingsfelt mellem individualitet og fællesskab, hvor forbrugere
ønsker at blive adresseret både som individer og som fællesskaber (Cova & Pace, 2006, s. 1100).
Det er her, societing og dets ledemotiv kommer ind i billedet igen. Ifølge Cova er
societing nemlig det at skabe en større værdi omkring et givent produkt, som forbrugerne kan
samles omkring. Det kan til forveksling lyde som almindelig brand-styrkelse, men Cova ser det som
noget større end det. Han mener, at med societing kan ”marketing (…) be defined less as the
launching of a product on a market than as the ascribing of a meaning in a society.” (Cova B. , 1999,
s. 80). Det er altså en måde at sætte et produkt ind i en større samfundsmæssig sammenhæng. Det
centrale ved societing er, at producenterne skal facilitere, at brugerne kan vælge at være en del af
et udøvende fællesskab, altså en neo-tribe. Ved at skabe forskellige former for ”ritualer” kan
producenten, ifølge Cova, hjælpe med at binde folk sammen gennem deres produkt, og disse
ritualer kan fx være kultobjekter, en særlig terminologi og bestemte arrangementer (Cova & Cova,
2002, s. 73). Modsat den før beskrevne brugerinddragelsesteori, fokuserer Cova mere på, hvordan
dette kan udfolde sig i den virkelige verden og ikke kun gennem internettet. Han bruger bl.a. det
franske in-line rulleskøjtemiljø som eksempel, hvor bestemte rulleskøjter af mærket Rollerblade
betragtes som kultobjekter, der bruges særlige ikke-franske ord såsom shine og stunt, og
rulleskøjteproducenterne sponserer forskellige arrangementer, hvor interesserede kan mødes og
stå på rulleskøjter (ibid.) Alle disse fungerer som en slags ritualer til at styrke et produkts linkingvalue, altså den (symbol)værdi brugere kan samles omkring, og det er dette link, der er mere vigtigt
end the thing, dvs. varen.

Værdiskabelse med public service
DR er som bekendt ikke et kommercielt firma, og de lancerer og markedsfører ikke produkter på
samme måde som de producenter, Cova tager udgangspunkt i. De bruger heller ikke ord som
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societing, neo-tribes eller linking value. Men societing beskrives som det, at brugerne kan samles
omkring et produkt, hvilket lyder som et ekko af public service-tanken om at samle befolkningen
gennem medierne. Dette sammenfald er tidligere blevet bemærket af den svenske forbrugs- og
marketingsforsker Benjamin Julien Hartmann. Hvor Buch og Søndergaard nøjes med at efterlyse
mere brugerinddragelse i PS, bruger Hartmann societing til at beskrive et reelt eksempel på,
hvordan brugerinddragelsen kan lade sig gøre i praksis. Han ser endda societing som en potentielt
vigtig del af fremtidens public service.
Hartmann mener, at societing bør indgå som en komplementerende del af PS-institutioners
virksomhed, så befolkningen både bliver tiltalt som individer og fællesskab, lige som Cova nævner.
Til at beskrive hvordan PS-institutioner kan gøre dette, skelner Hartmann mellem den traditionelle
envejs casting-funktion (som i ’broadcasting’) og en ny flervejs societing-funktion, som er muliggjort
af overgangen til PSM.
Denne skelnen er illustreret i modellen ”Dialectics of the media experience
environment” (Hartmann, 2010, s. 107), vist i Figur 1. Den er baseret på to dimensioner: experience
(vandret) og means of mediation (lodret). Felt A og B beskriver de traditionelle casting-funktioner,
hvor kommunikationen er envejs, fx gennem almindelige tv-/radioprogrammer (felt A), eller
gennem internettet (felt B). Her har modtagerne umiddelbart ikke mulighed for at kommunikere
tilbage, og det er disse felter, det meste af DR’s programvirksomhed falder ind under.
Felt C og D beskriver den form for societing, Hartmann mener, PS-institutioner også
bør facilitere. Her er kommunikationen rettet mod neo-tribes, dvs. (uofficielle) fællesskaber, og den
er flervejs, så der både kommunikeres imellem PSM og brugerne og mellem bruger og bruger. Det
kan fx ske gennem online fora (felt C) eller til fysiske arrangementer (felt D). Hartmann mener, at
casting-funktionens værdi ligger i dens indhold, mens societing-funktionens værdi ligger i selve
formidlingen mellem alle parter.
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THE MEDIA EXPERIENCE ENVIRONMENT FOR PSM
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med participatory culture, skal brugerne føle, at deres bidrag spiller en rolle, lige som107
Hartmann her
beskriver, at borgerne skal anerkendes som medskabere af, hvad der regnes som værdifuldt. Ved at
inddrage og facilitere befolkningen som medskabere, i stil med den brugerdeltagelse der tidligere
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er beskrevet, mener Hartmann altså, at værdigrundlaget for public service kommer mere i tråd med
befolkningen.
Med den fjerde platform signalerer DR en ny, inddragende tilgang, der i høj grad stemmer overens
med felt D i modellen. POS beskriver det som, at DR skal være ”mediator for borgernes debat” (bilag
4), hvilket svarer til Hartmanns argument om, at moderne PS-institutioner bør fungere som ”active
mediators serving a polypublic’s interests to interact” (Hartmann, 2010, s. 101). Den fjerde platform
gengiver desuden den samme skelnen, som Hartmann laver mellem casting og societing, ved at
dialogen på den fjerde platform ikke skal være envejs men gensidig, og at den ikke blot skal foregå
mellem brugerne og DR, men også internt mellem bruger og bruger. Hartmann mener, at societing
også kan ske online (felt C), og her adskiller den fjerde platform sig altså ved kun at ske offline. Dette
lader dog mest til at være en administrativ forskel, da hensigten om at have en gensidig dialog med
brugerne lige så godt kunne ske over internettet, hvilket den også gør. Det sker bl.a. på DR’s
Facebookside, men denne er ikke administreret af POS. Som jeg senere vil vise, er der dog
tidspunkter, hvor arrangementerne på den fjerde platform også i nogen grad bevæger sin ind på
det digitale område.
Hartmann tager udgangspunkt i nogle enkelte eksempler, hvorfor han også er forsigtig
med at generalisere. Han er dog stadig meget optimistisk, når han beskriver brugerne og deres lyst
til at være aktive, men dette er næppe givet på forhånd, hvad Fischer som nævnt pointere. Brugere
er ikke nødvendigvis automatisk motiveret til at deltage, bare fordi de har muligheden for det, men
når DR styrker denne form for formidling, skaber de under alle omstændigheder et bedre grundlag
for inddragelse af brugerne, end der er set tidligere, og der skabes en bedre mulighed for den
medskabelse, Laudrup nævnte. Hartmann snakker om medskabelse af værdi, og Laudrup snakker
om medskabelse af indhold, men de to ting kan dårligt skilles fra hinanden. Som vist i citatet
tidligere, så fremhæver Laudrup desuden, at de (POS) gerne vil vide, hvad ”folk mener og synes”, og
derved efterspørger de også input, der antageligvis kan have lige så stor indflydelse på de værdier,
DR repræsenterer, som på indholdet. Med denne brugerinddragelse kan DR desuden, ifølge
Hartmanns teori, blive til sociale platforme, hvor befolkningen kan mødes og skabe forbindelser.
Ved på denne måde at henvende sig til og skabe fællesskaber, kan DR skabe en større og mere
inkluderende oplevelse af formidlingen.
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Den fjerde platform er altså opstået ud fra et ønske om at forny den direkte dialog med borgerne,
så den involverer en større og mere mangfoldig mængde. Dialogen skal desuden være innovativ,
gensidig, og potentielt set gøre brugerne medskabende. Dette initiativ signalerer et skift mod mere
aktiv inddragelse af brugerne gennem den fjerde platform, som på mange måder minder om
brugerinddragelse i form af participatory culture, der findes på internettet. Den kan desuden
yderligere beskrives med Covas begreb, som Hartmann har overført til PS-institutioner, og den
henvender sig i høj grad til fællesskaber, som kan kategoriseres som neo-tribes.
I det følgende vil jeg se nærmere på POS’ strategiske baggrund og de kriterier, de
bruger til at udvælger projekterne efter.
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Kapitel 3. Public Outreach-sekretariatet som administration
I dette afsnit vil jeg først undersøge POS’ placering i DR’s organisation, hvorefter jeg vil undersøge,
hvilke hensyn og strategier sekretariatet administreres af. Endelig vil jeg se på de kriterier, POS har
opstillet for de projekter, de vil støtte.

Public Outreach-sekretariatets organisatoriske placering
POS hører under DR’s direktørområde DR Rådgivning, Strategi og Kommunikation, men
sekretariatet fremgår ikke af DR’s organisationsdiagram (DR, 2017). Det er næppe overraskende,
eftersom det kun består af tre faste medarbejder, men på trods af dette har sekretariatet alligevel
en forholdsvis central placering, eftersom dets styregruppe består af medlemmer fra alle DR’s
direktørområder, og den endelige godkendelse af støtte sker i DR’s direktion. Dette peger på, at der
ikke kun er tale om et lille initiativ i et hjørne af DR, men at det er en indsats, der har opmærksomhed
fra både direktionen og DR’s forskellige afdelinger. Hvor eftertragtet puljen, som sekretariatet
bestyrer, er, og hvor meget indflydelse de har, er svært at vurdere, da Laudrup ikke ønsker at oplyse,
hvor mange midler de råder over, men da direktionen skal godkende støtten, må det antages, at
disse projekter i hvert fald har stor symbolværdi for DR.
Alligevel er denne nye tilgang til dialog tilsyneladende stadig et internt projekt fremfor
et offentligt fremstød. Ingen uden for DR lader til at kende til begrebet den fjerde platform, der er
ingen officiel kommunikation om den, og den nævnes heller ikke i DR’s strategi for 2017-2020 (DR,
2016). Så selvom direktionen holder hånd i hanke med hvilke projekter, der får støtte, er det ikke
noget, DR endnu profilerer sig på. På trods af sekretariatets centrale placering, peger dets størrelse
og den interne karakter på, at den fjerde platform endnu kun er et mindre foretagende.
Til at vise hvilke prioriteter dette tilsyneladende mindre foretagende er styret efter, har POS
formuleret et strategiske ophæng (bilag 4). Udover formålet med POS oplister det fire
hovedprioriteter (Tabel 1) og fem procesmål (Tabel 2) for Public Outreach-aktiviteterne. Disse vil jeg
i det følgende tage udgangspunkt i for at undersøge, hvordan public service og andre hensyn spiller
ind i deres strategi.
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Formålet med pilotpuljen er at styrke og udvikle DRs dialog med brugerne. Public
outreach skal understøtte et åbent DR, hvor borgerne møder, diskuterer eller er
med til at skabe DR eller hvor DR er mediator for borgernes debat.

Tabel 1: Hovedprioriteter for public outreach
1. Nå strategiske målgrupper
§

Segmenter i mankoen og marginalgrupper vi er ved at miste (fx etniske minoriteter, unge
mænd)

§

Specifikke kanalmålgrupper (fx teenagepiger og -drenge, fremtidens DR3 brugere)

§

Øvrige strategiske målgrupper, hvor en begrænset public outreach-indsats kan have stor
effekt (fx borgere i provinsen)

2. Udnytte strategisk vigtige anledninger
§

Demokratiske anledninger, hvor DR samler folket og er mediator for en demokratisk dialog
(fx Folkemødet, kommunalvalget)

3. Fremme strategisk vigtige fortællinger om DR
§

DR er åben, er for alle og knytter os sammen. Alle socialgrupper.
Alle lokaliteter. Alle aldre

§
4.

DR er demokratisk mediator
Fremme strategisk vigtige public / private partnerships

§

Partnerskaber, som giver inspiration til at løse opgaver på nye måder

§

Partnerskaber, der sikrer, at vi når en større del af borgerne

§

Partnerskaber, der giver mulighed for at komme i kontakt med nye brugere, som vi ellers
har svært ved at nå.
Tabel 1: Hovedprioriteter (bilag 4)

1
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Tabel 2: Procesmål for public outreach

Ét eller flere af nedenstående procesmål for de prioriterede public outreach-aktiviteter skal
efterleves:
Aktiviteten skal:
Understøtte DRs public service-opgaver
§

Inddrage brugerne i demokratisk debat

§

Sikre efterlevelse af krav om dialog i PS-kontrakten

§

Efterleve og udvikle DRs public-service opgave i samfundet

Skabe brugerloyalitet
§

Skabe opbakning til DR

§

Skabe loyalitet og forankring i befolkningen

§

Skabe DR-ambassadører

Understøtte udvikling af DRs kerneforretning
§

Styrke DRs brand

§

Trække nye brugere til DR

§

Nå målgrupper, vi sjældent når

§

Samarbejde med eksterne partnere

Imødegå kritik
§

Imødegå kritik, fx at ’DR er arrogant’, DR er ’københavneri’

§

Lytte til feed back, kritik og input vedr. programaktiviteter

Skabe DR-programmer
§

Bruge dialogen som direkte programskabende.
Tabel 2: Procesmål (bilag 4)

Hensynet til public service
Da POS er en del af DR, er det oplagt, at det strategiske ophæng afspejler DR’s PS-kontrakt, og det
kommer også til udtryk flere steder. Først og fremmest afspejler selve POS’ formål, om at
2

”understøtte et åbent DR, hvor borgerne møder, diskuterer eller er med til at skabe DR” (bilag 4),
et af de overordnede formål i PS-kontrakten, nemlig at ”DR skal samle danskerne i store og små
fællesskaber med indhold, oplevelser og fælles begivenheder” (DRs Public Service-kontrakt 20152018, s. 3). Udover det kommer PS-forpligtelserne også til udtryk i procesmålene (Tabel 2). Her
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nævnes DR’s PS-opgaver direkte med henvisning til både det tidligere citerede dialog-krav og den
demokratiske debat, som også er en PS-forpligtelse. Sekretariatet har altså et tydeligt fodfæste i
public service-tanken.
Med henvisning til netop dialog-kravet, lægges der dog også op til en bred fortolkning
af PS-forpligtelserne. Som vist i forrige afsnit forsøger POS at skabe en mere engageret dialog end
blot den feedback-orienterede dialog, kravet betoner, selvom feedback også indgår i procesmålene.
Som det fremgår flere gange i både hovedprioriteterne og i procesmålene, søger POS også dialog
med en mere varieret målgruppe, end de lytter- og seer-organisationer, dialog-kravet nævner.
Hovedprioritet 1 fremhæves i stedet etniske minoritet, de unge (især mænd) og provinsen.
Ligeledes fortæller Laudrup som nævnt, at de netop gerne vil nå ud over de førnævnte
”Tordenskjolds soldater” fra dialogmøderne og støtte ”projekter, hvor man målretter til
målgrupper, som vi måske ikke er meget i kontakt med i forvejen” (bilag 1, s. 6) Altså igen dem, man
sandsynligvis ikke finder i lytter- og seerorganisationer.
Denne brede fortolkning af dialog-kravet og det opsøgende arbejde, procesmålene
lægger op til, er formentlig en afspejling af det fragmenterede medielandskab. De gamle metoder
ikke længere er nok til at nå alle målgrupper, men samtidig er det afgørende for en PS-institution at
nå bredt ud i befolkningen for at legitimere sig. Unge og såkaldte ’digitalt indfødte’ får meget af
deres indhold fra kommercielle og ofte online tjenester (Slots- og Kulturstyrelsen, 2017, s. 13), og
Laudrup mener, at siden de ikke når disse målgrupper, må det være fordi, kommunikationen hidtil
har været for kedelig eller uopfindsom. Dette prøver de nu at gøre noget ved, bl.a. både ved at
bruge dialogkravet som en ny tilgang, også ved at indgår i partnerskaber, der kan give ”inspiration
til at løse opgaver på en ny måde” (Tabel 1).
Det strategiske ophæng afspejler dermed flere public service-hensyn; først og
fremmest den direkte dialog, og derudover at samle hele Danmark omkring DR – også dem der ikke
selv henvender sig af sig selv.
Det er imidlertid værd at bemærke, at de specifikke procesmålet om at understøtte
public service-opgaverne ikke behøver opfyldes, eftersom der står, at ”[é]t eller flere” af målene
skal efterleves (Tabel 2, POS’ fremhævning). Det kan derfor fx lige så godt være målet om at
”[u]nderstøtte udviklingen af DRs kerneforretning”, der bliver efterlevet. De andre procesmål vil jeg
se nærmere på i det følgende.
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Styrkelse af DR’s brand
Udover disse PS-prioriteringer, angående hvem DR skal nå og på hvilken måde, er nogle af procesmål
rettet mere mod, hvad DR som afsender skal have ud af formidlingen, bl.a. brugerloyalitet og
styrkelse af DR’s brand. Sidstnævnte kalder de med et lidt anonymt ord for ”kerneforretning”, men
ud fra de uddybende punkter må det antages at dække over at styrke DR’s brand blandt
befolkningen. Denne ambition kan også læses i den tredje hovedprioritet om at ”fremme strategisk
vigtige fortællinger om DR” (Tabel 1), der også må anses for at være en form for brand-styrkelse.
Afhængig af hvordan man læser det, kan disse mål om at styrke DR’s brand enten ses
som kalkulerende promoveringshensigter, der skal sikre egen overlevelse, eller som en måde at
sørge for opbakning og legitimering af public service-tanken samt at leve op til idealet om at være
en institution for og med folket. Egentlig er disse to ikke hinanden ekskluderende, men afspejler
tværtimod den beskrevne situation, PS-institutioner har stået i siden monopolbruddet. Opstillingen
af ligevægtige PS-procesmål og brand-procesmål eksemplificerer, at brugen af og støtten til DR ikke
er givet på samme måde som tidligere, og at det kræver aktiv handling fra DR’s side at sikre begge
dele. Som Lund & Lowe beskriver med diversifying-modellen, må PS legitimere sig selv ved både at
henvende sig til minoriteter, såsom de her fremhævede målgrupper, og samtidig være populære,
hvilket kravet om at skabe brugerloyalitet og ”opbakning til DR” afspejler. Fordi DR både er i
konkurrence med andre medieinstitutioner, og samtidig har en indkomst, der afhænger af folkelig
og politisk goodwill, er DR’s ”vare” ikke kun det indholdsmæssige, men i stigende grad også deres
symbolværdi.
Officielt set har DR allerede formuleret otte grundlæggende værdier (troværdighed, uafhængighed,
alsidighed, mangfoldighed, kvalitet, kreativitet, åbenhed og ansvarlighed, ”DRs etik bygger på DRs
værdier”, 2015), men det er umiddelbart svært at forestille sig, at specielt mange af DR’s brugere
ville kunne nævne en eneste af disse. Det underbygger Hartmanns pointe om, at PS-institutioners
værdier bør skabes i samarbejde med befolkningen ved at inddrage dem og engagere dem gennem
societing. Ved at være en form for social katalysator hvor folkets holdninger kan blive udtrykt,
legitimerer PS-institutionerne også deres plads i samfundet, da borgerne føler sig mere
repræsenteret, og derfor også mere loyale over for PS-institutionen. Hartmann ser ikke loyaliteten
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som det egentlige formål med societing, men han anerkender det som en positiv bivirkning
(Hartmann, 2010, s. 111).
Med den fjerde platform ønsker POS altså også at inddrage brugerne, og som vist i
forrige kapitel, minder den fjerde platform i høj grad om det, Hartmann kalder for societing. Laudrup
har tilsyneladende aldrig hørt om societing, adspurgt efter interviewet, men overlappene ses
tydeligt. Bl.a. ved, at POS opfordrer til at indgå i partnerskaber, hvilket afspejler societings
kommunikation mod fællesskaber eller neo-tribes fremfor individer. Derudover fremhæver
procesmålene at projekterne skal skabe ”forankring i befolkningen” og ”DR-ambassadører”, hvilket
peger på en hensigt om, at de med projekterne vil skabe en værdi, som vækker genklang hos
brugerne (forankringen), og som de støtter op omkring (ambassadørerne), altså igen et samarbejde
mellem brugerne og DR.
Det er muligvis også sådan et samarbejde, der søges med det sidste procesmål om at
skabe DR-programmer ud fra dialogen. Det er formentlig dette mål, der ligger bag det tidligere
nævnte projekt ’Klassen Live’, hvor skoleelever hjælper med at skrive afsnit til tv-serien Klassen.
Målet afspejler altså en intention, hvor denne formidling gennem den fjerde platform, kan få reel
indflydelse på indholdet på de andre platforme. På denne måde kan indholdet fra den fjerde
platform potentielt set også flyde over til de andre platforme, og dermed øge brugerloyaliteten.

De svære målgrupper
Hvordan projekterne rent praktisk forsøger at opnå procesmålene, vil jeg se nærmere på i caseanalyserne, men ser man på de målgrupper, POS fremhæver, giver det umiddelbart god mening, at
der fokuseres på netop disse, både set fra et PS-perspektiv og fra et brand-styrkelses-perspektiv.
Som et af procesmålene henviser til har DR flere gange fået kritik for at være for
fokuseret på København og ikke gå op i eller afspejle provinsen (se fx ”DR beskyldes endnu engang
for ’københavneri’”, 2013). Ved at komme fysisk rundt i landet, som POS opfordrer til, og lave
projekter, der retter sig specifikt mod de lokale steder, viser DR et andet billede af sig selv, som
engageret og tilstede i provinsen. Dermed imødekommer de på den ene side noget af kritikken
rettet mod dem og får styrket deres symbolværdi og brand, samtidig med at de på den anden side
lever op til PS-forpligtelsen om at dække og afspejle hele landet (punkt 9 i DRs Public Servicekontrakt 2015-2018, s. 12). Ligeledes er DR blevet kritiseret for ikke at have godt nok fat i de unge
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(”Unge: DR er de gamles medie”, 2015), som pga. det omfattende udbud af medier ikke har det
samme tilhørsforhold til DR som deres forældre. Ved at forsøge at gøre sig mere relevant for dem,
efterlever DR både en specifik PS-forpligtelse om at henvende sig til de unge (punkt 5.4 i DRs Public
Service-kontrakt 2015-2018, s. 8), samtidig med at de (optimalt set) styrker opbakningen hos
morgendagens licensbetalere.
At DR også har valgt at fokusere på etniske minoriteter kan vække undren set ud fra
idéen om at styrke DR’s brand, både fordi de ikke nærmere definerer, hvem de etniske minoriteter
er (hvad kræves det fx at blive defineret som en anden etnicitet end dansk, og er alle etniciteter
relevante?), og fordi disse udgør en langt mindre del af befolkningen end de unge og provinsen. Her
må det antages, at hensynet til PS-forpligtelserne om at repræsentere hele Danmark samt at styrke
integrationen også har spillet ind (punkt 3 i DRs Public Service-kontrakt 2015-2018, s. 3). Dertil
kommer at ved at fremstå inkluderende, rummelig og mangfoldig, styrkes samtidig billedet af, at
”DR er åben, er for alle og knytter os sammen”, som hovedprioritet 2 beskriver (Tabel 1).
Som det fremgår her, er det svært at skille PS-hensyn og brand-styrkelse ad, da DR’s legitimitet og
brand på mange måder er blevet to sider af samme sag. Pga. denne dobbelthed mener Hartmann
også, at grænsen mellem markedsorienteret og public service-orienteret logik er blevet sløret, og
at en skelnen mellem dem bliver stadig mere meningsløs. Selvom de i princippet har forskellige mål,
må de ofte bruge samme metoder til at nå disse, fx at tage udgangspunkt i brugernes præferencer
og placere dem centralt i produktionen. Derfor handler POS’ strategi både om at udvikle en ny form
for aktiv og engageret dialog med borgerne, samtidig med at man styrker DR’s brand og opbakning
i befolkningen. Ved at tage udgangspunkt i borgerne selv, og ikke mindst nogle der ellers er svære
at nå, lever DR på den ene side op til sine PS-forpligtelser, mens de på den anden side også kan
udvide deres ’kundegrundlag’ og forbedre deres ’image’, sagt med marketingterminologi, hvorved
præcis den tilsløring, som Hartmann snakker om, opstår. Man kan derfor ikke entydigt adskille
hensynet til PS-forpligtelser og hensynet til brand-styrkelse eller utvetydigt pege på, hvornår de gør
det ene, og hvornår de gør det andet, om end man kan udlede, at begge hensigter er tilstede.
Den generelle sløring, som Hartmann påpeger, må dog stadig tages med visse
forbehold, da det næppe er alle PS-forpligtelser, der leder til brand-styrkelse. Det virker fx
diskutabelt, om DR ville styrke deres brand lige så meget ved at satse på flere programmer med
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tegnsprog, eller ved at øge deres dækning af Grønland og Færøerne, som ellers begge er specifikke
forpligtelser i kontrakten. Med de udvalgte målgrupper her, især de unge og provinsen, er der dog
en klar brand-styrkelse at hente sammen med opfyldelsen af PS-forpligtelsen. POS’ tosidede
hensigter, om både at leve op til PS-forpligtelser og at styrke brandet, rejser dog også spørgsmålet,
om der så er grænser for hvilke emne, de støttede projekter kan have? Kan de fx stadig handle om
kontroversielle og polariserende emner, når projektet også skal skabe opbakning og fællesskab?
For at undersøge dette, vil jeg se nærmere på de kriterier, POS har opsat for de
projekter, der søger Public Outreach-puljen.

Public Outreach-projekterne
Ifølge Laudrup har Public Outreach-puljen støttet 39 projekter af forskellige størrelser i 2015 og
2016 (henholdsvis 24 og 15 projekter for de to år). Laudrup ønsker som sagt ikke at oplyse størrelsen
på puljen, men det er værd at bemærke, at puljen kun giver tilskud til projekterne og altså ikke
finansierer dem fuldt ud. Fx er det i Din By-projektet, ifølge projektleder Bjarne Hansen, kun en
mindre del af budget, puljen dækker (bilag 3, s. 21). Udvælgelsen af projekterne sker som nævnt af
styregruppen, og ifølge Laudrup ”er alle indstillinger [i 2015 og 2016] fra en enig styregruppe blevet
godkendt af direktionen” (bilag 6). Projekter, der relaterede sig til folketingsvalget, blev prioriteret
i 2015, og ligeledes vil projekter, der omhandler kommunalvalget, blive prioriteret i 2017 (ibid.).
Hvordan projekterne skal udfolde sig, er som sagt op til arrangørerne, men POS har dog opstillet syv
kriterier for de projekter, der ønsker at søge Public Outreach-puljen (bilag 5):
1. Mød dine brugere face-to-face. Formålet med outreach er at skabe en ny
slags dialog mellem brugerne og DR ude i virkeligheden (’den fjerde
platform’). Det kan være på DRs lokationer eller andre steder.
2. Din idé skal være nytænkende. Det er en pilot- og udviklingspulje, der
støtter nyskabende, anderledes møder og dialog med brugerne.
3. Målret dit projekt til én målgruppe, gerne en kanalmålgruppe, som kan
komme helt tæt på DRs public service-tilbud, DRs programmer eller DRs
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værter. Puljen prioriterer særligt, men ikke udelukkende, yngre målgrupper,
marginalgrupper og grupper uden for hovedstaden.
4. Husk dialogen. Altså: Ikke énvejs-DR-snak. Lyt til folk. Involvér folk aktivt.
5. Knyt gerne din idé til konkrete DR-programmer og DR-tilbud. Det er dog
ikke et krav.
6. Nå mange mennesker på én gang ude i virkeligheden eller skab potentiale
for at blive gentaget – gerne af andre.
7. Partnerskaber

med

relevante

eksterne

og

udnyttelse

af

relevante

anledninger, (fx et valg eller et kulturmøde), er det et plus.
Kriterierne afspejler den nye tilgang til dialog, bl.a. med formuleringen ”nyskabende, anderledes
møder og dialog” (punkt 2), og en betoning på formidling gennem den fjerde platform (punkt 1, og
4). Ligeledes ses også fokusset på at nå svære målgrupper (punkt 3). Resultatet af fokusset på
provinsen fremhæves i POS’ konklusion for 2015-2016, der oplyser, at 21 af de 39 projekter ”foregik
helt eller delvist væk fra hovedstadsområdet” (bilag 6). Det efterlader 18 projekter i
hovedstadsområdet, altså lidt under halvdelen, men det er umiddelbart svært at vurdere denne
fordeling af projekter inden og uden for hovedstaden. På den ene side må det antages, at POS anser
dette som en succes, siden de fremhæver det i deres konklusion, og på den anden side kan det
umiddelbart lyde skævt fordelt, at knap halvdelen af projekterne sker i København, mens resten af
Danmark må deles om den anden halvdel. Fordelingen kan dog også være en afspejling af, at det er
svært at få projekter skubbet ud i landet rent ressourcemæssigt, eller at fokusset på de andre
målgrupper også har spillet ind, fx at etniske minoriteter i nogen grad kan være nemmere at nå i
hovedstadsområdet.
Under alle omstændigheder demonstrerer både denne fordeling og kriterierne i det
hele taget det spændingsfelt, der generelt præger public service, nemlig forholdet mellem at nå
nogle bestemte målgrupper (punkt 3) og at nå mange (punkt 6). Laudrup erkender, at der her er
tale om en afvejning, da man netop gerne vil begge dele. Hun siger dog, at ”det er vigtigere for os,
at vi sørger for at nå nogle bredere målgrupper, end vi gjorde tidligere, end at vi når helt vildt
mange” (bilag 1, s. 8), hvilket vidner om en højere prioritering af mangfoldighed i målgrupperne.
Laudrup pointerer også, at det ene ikke udelukker det andet, og fremhæver IST som et projekt, der
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har formået både at nå svære målgrupper (de unge og provinsen), samtidig med at det også har
nået mange ved at blive gentaget.
En anden måde at nå mange på kan også være at tiltrække folk med et emne, de
kender i forvejen, hvilket fx kunne gøres ved at knytte projekterne til DR’s øvrige
programvirksomhed, som punkt 5 lægger op til. Jenkins beskriver, at det er karakteristisk for den
generelle mediekonvergens, at “every important story gets told, every brand gets sold, and every
consumer gets courted across multiple media platforms.” (Jenkins, 2006, s. 3), og det er derfor ikke
overraskende, at DR’s programvirksomhed også flyder ud til alle platforme. Dette understøttes af,
at selvom kriteriet er formuleret valgfrit, er det ifølge Laudrup alligevel afgørende, at projekterne
lever op til det, eller i det mindste er ”knyttet op på noget, som er DR-relevant” (bilag 1, s. 9). Dette
afspejler, at den fjerde platform endnu ikke kan stå for sig selv på samme måde som de andre
platforme, men at den har en komplementerende funktion. Det vidner også om, at initiativet som
nævnt stadig er et mindre og internt foretagende. Dertil kommer erfaringer fra nogle af POS første
projekter, som ifølge Laudrup blev modtaget godt, men hvor brugerne var i tvivl om, hvem der var
afsender. Dette er selvfølgelig en ulempe, når projekterne også skal styrke DR’s brand og opbakning,
og det afhjælpes ved at knytte det til fx et tv-program.
Overordnet set er der ingen af kriterierne, der er ledende for den indholdsmæssige
karakter, andet end at det skal knytte sig til DR’s programvirksomhed, hvilket må siges at være et
bredt felt. Dermed er der heller ikke umiddelbart nogle kriterier, der stopper projekterne fra at tage
tunge eller polariserende emner op, om end projekterne stadig skal godkendes af både
styregruppen og direktionen, hvor det er muligt, at nogle bliver sorteret fra (hvilket så indtil nu skulle
have været i styregruppen, da direktionen som nævnt har godkendt alle indstillinger).
Der er heller ikke nogen af kriterierne, der direkte nævner noget om brand-styrkelse,
kun at projekterne som sagt skal indgå i en DR-sammenhæng. Der lader altså til at være forholdsvis
stor frihed omkring, hvordan projekterne skal udformes, hvilket selvfølgelig også hænger sammen
med, at der er tale om en ”pilot- og udviklingspulje” (punkt 3).
POS er altså et centralt, men stadig mindre foretagende internt i DR, der har sit strategiske fodfæste
i en bred fortolkning af public service, der skal nå bredere ud end nu. Udover dette fodfæste, ligger
der også en hensigt om, at POS skal være med til at styrke DR’s brand, hvilket afspejler vigtigheden
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af PS-institutioners symbolværdi. POS’ strategiske grundlag kan derfor både beskrives som public
service-baseret og brand-fokuseret. Det samme kommer til udtryk i de ansøgningskriterier, POS har
opsat, men kriterierne foreskriver ikke noget om indholdets karakter.
En uddybning af, hvordan disse projekter kan udfolde sig, må findes ved at se på nogle
faktiske eksempler. I det følgende vil jeg analysere hhv. ’I Sandhedens Tjeneste’ og ’Din By – en del
af historien’.
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Kapitel 4. Case 1: I Sandhedens Tjeneste
I dette kapitel vil jeg dykke ned i den første af de to udvalgte projekter. Først vil jeg undersøge
baggrunden for projektet, og hvilke motivationer DR og POS har for at afholde det. Dernæst vil jeg
analysere, hvordan projekterne udfolder sig, og om de kan beskrives som societing, herunder om
man kan karakterisere brugerne som en neo-tribe. Endelig vil jeg se på, hvorvidt projektet også er
med til at styrke DR’s brand.

Projektets baggrund og hensigter
Projektet ’I Sandhedens Tjeneste’4 (IST) har til formål at ”klæde unge på til at være kritiske
nyhedsbrugere i en digital verden, så de er bedre rustet til at sortere i de informationer, de møder
i deres hverdag” (bilag 10, s. 1). Projektet, der ifølge Laudrup er ”ubetinget det største Public
Outreach-projekt” (bilag 1, s. 11), er en sammentænkning af to tidligere pilotprojekter, nemlig en
mindre skole-workshop fra DR Fyn kaldet ’Siger Hvem?’, og et lidt større arrangement lavet af DR
Nyheder, som i forvejen hed ’I Sandhedens Tjeneste’ – begge handlede om at gøre unge mere
kildekritiske. POS mente, at projekterne havde et større potentiale (bilag 1, s. 11), og i 2016 blev de
derfor kombineret og videreudviklet til et landsdækkende projekt i et samarbejde mellem DR
Nyheder, DR Danmark og DR Kultur. Projektet består nu af nogle enkelte, meget store
arrangementer i forskellige byer, hvor over tusinde elever deltager på én gang, samt en lang række
mindre workshops på DR-distrikternes lokale redaktioner med én klasse ad gangen. Ifølge en intern
evaluering af projektet (bilag 10) har sammenlagt 31.000 7.-10.-klasseelever fra 54 kommuner
gennemført IST i 2016. Tallet dækker over både de små og store workshops. Projektet kører også i
2017, hvad der dog endnu ikke er nogen tal tilgængelige for.
Projektet er som sagt det største Public Outreach-projekt til dato, og det fremstår på mange måder
som et prestigeprojekt, da det ofte er det, POS henviser til, når de skal sætte ord og tal på, hvad det

4

Titlen ’I Sandhedens Tjeneste’ har ifølge René Lyngfeldt Skov ikke noget at gøre med DRungdomsprogrammet af samme navn fra 1984 med Poul Nesgaard og Elith ”Nulle” Nykjær
Jørgensen. Selvom begge omhandler kritisk journalistik, er navnesammenfaldet efter sigende et
tilfælde.
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er, de laver (bl.a. i deres konklusioner for 2015-2016, bilag 6). Projektet er tilsyneladende også
betydningsfuldt for DR Nyheder, da både nyhedsdirektør Ulrik Haagerup5 og underdirektør i DR
Nyheder Anders Kjern Boje sad i den styregruppe, der udviklede det til et landsdækkende projekt
(bilag 2, s. 1). Projektets høje prioritet skyldes en række årsager, som jeg skal komme nærmere ind
på, men det bør det nævnes, at projektets emne i sig selv er en vigtig årsag til, at projektet afholdes.
Det kan lyde som en banal pointe, da man dårligt kan forestille sig nogen være uenige i, at unge bør
lære at være kritiske over for det, de læser på internettet. Alligevel skal dette aspekt ikke negligeres,
eftersom DR som offentlig institution også har en særlig interesse såvel som forpligtelse til at
fokusere på samfundsmæssigt vigtige emner. Dertil kommer, at mange af de involverede i projektet
er journalister, eller på anden måde arbejder med journalistik, og de er derfor også personligt
engageret. René Lyngfeldt Skov fortæller da også, at især Haagerup længe havde haft en ambition
om at inddrage de unge og give dem et indblik i ”maskinrummet”, og stille dem i nogle af de
problemstillinger, journalister står i hver dag (bilag 2, s. 3), hvilket afspejler dette personlige
engagement. Selvom debatten om kildekritik i sig selv ikke er ny, er det er værd at bemærke, at
workshopperne går forud for den offentlige diskussion om fake news, der først for alvor tog fart i
2016 (”What is fake news? – Its origin and how it grew in 2016”, 2017), eftersom DR Fyns projekt
allerede fandt sted i 2015.

Positionering af DR Nyheder
Udover at emnet i sig selv er vigtigt, kan der også peges på andre årsager til, at DR Nyheder og POS
har valgt at satse så stort på projektet. En af disse er, at DR i kraft af sin position som
nyhedsformidler har særligt gode forudsætninger for at formidle emnet. Det mente i hvert fald
journalist Lise Ravn Jedzini, der står bag det oprindelige projekt på Fyn (”DR Fyn lærer 8. klasser at
være kildekritiske”, 2015). Kildekritik er et obligatorisk emne i folkeskolen, og efter at have snakket
med nogle folkeskolelærer, der fortalte, at eleverne ukritiske troede på alt, de læste på internettet,
kom Jedzini frem til, at det var et emne, DR burde hjælpe med at formidle, eftersom kildekritik er
en stor del af deres arbejde. Hun startede derfor ’Siger Hvem?’ om kildekritik, og om journalistik
generelt. Idéen vandt altså genklang i resten af DR, hvor den blev videreudviklet.

5

Haagerup fratræder denne stilling den 1. september 2017, men han er altså stadig nyhedsdirektør
ved dette speciales aflevering
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Netop DR’s særlige forudsætninger som nyhedsformidlere virker til at gå igen flere
steder. Både Laudrup og Skov fremhæver også, at DR har nogle særlige ressourcer, som de skal stille
til rådighed for at lære unge om kildekritik. Laudrup mener, at de med projektet ”bruger nogle af de
særkompetencer, som vi har i DR omkring viden om journalistik og nyheder og kildekritik til at (…)
lære vores unger noget” (bilag 1, s. 11). Skov mener, at idéen med projektet er at vise eleverne,
hvordan DR Nyheder dagligt sorterer i nyhedsstrømmen efter de troværdige nyheder, og at et valg
af én historie altid vil indebære et fravalg af andre (bilag 2, s. 8). Dermed er det ikke så meget DR
som PS-institution, men DR som nyhedsformidler, de begge lægger til grund for at arrangere
projektet. Det er interessant, eftersom undervisende indhold oftest anses som en PS-funktion, der
er adskilt fra forpligtelsen om nyhedsformidling, og siden projektet indgår i et samarbejde med
folkeskolerne, har det unægtelig en undervisende karakter. Men hverken Skov eller Laudrup mener,
at DR er mere forpligtet i kraft af at være en PS-institution til at afholde sådanne arrangementer,
end fx TV 2 eller andre nyhedsformidlere (selvom TV 2 selvfølgelig også har visse PS-forpligtelser).
Hensynet til PS er dog ikke helt fraværende. I ansøgningen til Public Outreach-puljen
argumenteres der for, at DR ”i kraft af sin public service-rolle [skal] sikre tilbud inden for uddannelse
og læring, samt styrke indsatsen rettet mod de unge”, og at dette projekt vil bidrage med at ”påtage
sig et ansvar i unges digitale dannelse” (bilag 7 s. 4). Denne beskrevne ”public service-rolle” er ikke
gentaget i DR’s evaluering af projektet, men det er bidraget til de ”unges digitale dannelse” til
gengæld (bilag 10, s 5). Det uddybes dog i evalueringen, at ”DR har med projektet bidraget dér, hvor
vi har stor ekspertise: nyhedsformidling og kildekritik.” (ibid.). Igen er det altså DR’s
nyhedsformidling, der fremhæves, fremfor deres PS-rolle. Dette kan hænge sammen med, at DR
igen ikke vil virke formynderisk. Ved at begrunde afholdelsen af disse på sin vis belærende projekter
med, at DR har en helt særlig viden og erfaring, der legitimerer det, træder de væk fra traditionen
om, at DR har en særlig ret til at oplyse alene i kraft af deres PS-rolle.
Evalueringen fremhæver også, at over 80% af eleverne svarer, at de har lært noget nyt
om DR (ibid., s. 3). Grunden til at dette er centralt er, at projektet i høj grad også handler om at
styrke DR’s relation til de unge; en målgruppe fremhævet i både POS’ hovedprioriteter (Tabel 1) og
i den aktuelle virksomhedsstrategi (DR, 2016). Med projektet ønsker DR at gøre sig mere relevante
for denne målgruppe, der som beskrevet ikke er lige så knyttet til DR som ældre generationer. Ved
at fokusere på nyhedsformidling kan DR desuden både formidle et vigtigt emne, samtidig med at de
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kan indtage en central position for, hvor de unge får deres nyheder fra. Som Laudrup og Skov
anerkender, findes der andre nyhedsformidlere, der lige så godt kunne arrangere disse workshops,
og det er i princippet ikke afgørende, at de unge lige præcis får deres nyheder fra DR, blot at det er
en troværdig kilde, hvilket også understreges i workshopperne. Det egentlige problem ligger snarere
i, at Facebook er blevet en af de foretrukne kilder til nyheder blandt de unge (DR Medieforskning,
2017, s. 39), og at der her er en uoverskuelig mængde af forskellige afsendere. Det er derfor
afgørende, at de unge kan skelne mellem de troværdige og de ikke troværdige nyheder. Ved at DR
arrangerer disse workshops, gør de både de unge bevidste om de usikkerheder og faldgruber, der
er på internettet, samtidig med at de etablerer sig selv som en autoritet inden for nyhedsverdenen,
og som dem, de unge netop kan stole på. Selvom de unge måske ikke er aktive nyhedsbrugere
endnu, bliver de her præsenteret for DR’s nyhedstilbud, som de så kan opsøge, skulle de ønske at
finde troværdige nyheder.
Samtidig med at DR oplyser de unge om et vigtigt emne, får de altså også styrket deres
position og brand som troværdig autoritet inden for nyhedsområdet over for de unge og kommende
nyhedsbrugere. Her ses igen den dobbelthed, som Hartmann påpeger, hvor der på den ene side
leves op til PS-forpligtelser og samtidig styrkes position og brand over for en given målgruppe. Skov
medgiver, at projektet også har til formål at vise, at DR Nyheder er troværdige, og han anerkender,
at det er ”fint”, hvis der også kan komme nye, loyale nyhedsbrugere ud af det (bilag 2, s. 7). Han
fremhæver dog, at det også har været vigtigt at stille de unge over for nogle ægte etiske dilemmaer
omkring journalistisk, fx hvilke billeder man kan vise, og hvor grænsen går i forhold til hensynet til
seernes sensitivitet og hensynet til det afbildede. Dette tyder på, at selvom projektet stadig sigter
efter at styrke DR’s brand, har det, i teorien i hvert fald, ikke fået dem til at afstå fra komplekse
emner, og at formålet også har været ikke blot at informere, men også at problematisere og
nuancere emnet over for de unge. Dette afspejler, at en af årsagerne til at arrangere projektet
vitterligt er, at DR (Nyheder) anser det for at være et vigtigt emne, samtidig med at de gerne vil
fremstå som troværdige og seriøse i deres journalistiske arbejde.

Workshopperne
’I Sandhedens Tjeneste’ består som sagt af nogle store og nogle små workshops. I 2016 fandt de
store workshops sted i fire byer: Sønderborg, Aarhus, Randers og København. I 2017 vil de finde
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sted henover efteråret i Frederikshavn, Skive, Esbjerg, Ringsted, Fredericia, Sakskøbing og
København (”I Sandhedens Tjeneste”, u.å.). I 2016 fandt de mindre workshops kun sted på
redaktionerne i DR Nordjylland, DR Midt & Vest, DR Fyn og DR Sjælland, men i 2017 har DR
Østjylland, DR Trekanten, DR Syd og DR Bornholm også afholdt workshops. Både de store og de små
workshops er altså spredt ud over hele landet og opfylder derved målet om, bevæge sig ud af
København.
De små workshops finder sted løbende, hvor skolerne kan booke sig ind gennem hele
året. De store workshops fandt ikke sted i min specialeperiode, se denne case-analyses
observationer er baseret på to af de mindre workshops på P4 Sjælland i Næstved, ledet af Mads
Raagaard, der til daglig er journalist og radiovært på P4 Sjælland. Det må antages, at der er forskel
på, hvad der kan lade sig gøre til de store og til de små workshops, men det overordnede indhold er
det samme. De store workshops adskiller sig mest ved størrelsen og kendisfaktoren, da journalist
og nyhedsvært Erkan Özden er vært på de store workshops (såfremt de unge altså ved, hvem Özden
er). Derudover indgår der til de store arrangementer en musikalsk oplevelse arrangeret af DR
Musikaret, der arrangerer koncerter for børn og unge. Til de store arrangementer har eleverne
desuden på forhånd lavet deres egne nyhedsindslag, hvor det bedste kåres i slutningen af
arrangementet. Mange af disse nyhedsindslag er uploadet til YouTube, hvorved den digitale form
af societing, som Hartmann beskriver, også i et vist omfang er til stede. Til de små workshops laver
klasserne dog ikke disse nyhedsslag. I stedet skal eleverne her indtale et radio-speak som en af
aktiviteterne, hvilket vil blive beskrevet i det følgende. Eftersom de små workshops løbende finder
sted, er det muligt, at de også udvikler et par af deres egne traditioner. Sådanne afvigelser gør jeg
opmærksom på i det omfang, jeg er bevidst om dem.

Beskrivelse af forløb
Workshopperne i Næstved består af forskellige elementer, der inviterer til varierende grader af
deltagelse fra eleverne. Det starter med en introduktion, hvor Raagaard præsenterer sig selv og sit
job og forklarer lidt om DR’s distrikter og radiokanalen P4 Sjælland specifikt. Denne del går mest ud
på at forklare eleverne, hvad det er for et sted, de er kommet til, hvilket fører over til en rundvisning
på redaktionen, hvor eleverne bl.a. kommer ind i radiostudierne, hvor de, hvis det passer med
udsendelsesplanen, kan overvære et par minutter af en udsendelse.
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Efter disse introducerende elementer følger forskellige aktiviteter, hvor eleverne i
højere grad aktiveres. Først er der en Øjenvidne-quiz, hvor de skal lægge mærke til forskellige
detaljer i nyhedsklip. Herefter følger den mest centrale del af workshoppen, Dilemmaspillet; en
breaking-historie om en skolebus, der er forulykket, hvor eleverne skal diskutere om og hvordan,
den skal dækkes. Efter dette fortæller Raagaard, at det er DR’s motto at være først med det rigtige,
og for at vise, hvor svært det er, viser han to eksempler, hvor DR hhv. var først med det forkerte
(udnævnelsen af en forkert minister), og hvor de var sidst med det rigtige (David Bowies død). Efter
en pause får eleverne mulighed for selv at indtale et radiospeak i et studie, med alt hvad det
indebærer af udstyr og jingler, og til sidst sluttes workshoppen af med en quiz, hvor de skal gætte
om forskellige historier delt på Facebook er sande eller falske.

Undervisning som societing?
I forhold til Hartmanns model (Figur 1, s. 49) skal societing-kommunikationen henvende sig til
fællesskaber/neo-tribes, og den skal fremme gensidig dialog, også internt mellem brugerne. Som
vist søger den fjerde platform i vid udstrækning mod samme model, men IST’s didaktiske formål
præger i dette tilfælde projektet på flere måder, hvilket udfordrer Hartmanns model.
Først og fremmest gør projektets undervisende karakter det diskutabelt, om eleverne
kan beskrives som en neo-tribe. Eleverne er der ikke på eget initiativ, og de har ikke nødvendigvis
en interesse i hverken kildekritik eller nyheder. I stedet er de der i kraft af et obligatorisk skoleemne,
og ud fra observationerne er der tydeligvis stor, individuel forskel på, hvor engagerede eleverne er
i emnet. Af den grund kan man ikke umiddelbart karakterisere eleverne som det, Cova kalder for en
neo-tribe. De har ikke selv valgt at identificere sig med de andre elever, og klasserne er mere holdt
sammen af ydre omstændigheder end af fælles interesser, moralsk overbevisning eller lignende.
Eftersom brugerne kun er 14-15 år gamle, har flere af dem heller ikke nødvendigvis færdigudviklet
alle de træk, Cova bruger til at definere neo-tribes på endnu. Derfor kan de bedre karakteriseres
som et segment i forhold til deres fælles alder og herkomst, selvom der også er forskelle i forhold
til køn, etnicitet og den økonomiske baggrund, de kommer fra.
Derudover påvirker det didaktiske formål også selve formidlingen. Workshopperne
har en bestemt struktur, de følger, og et program, de skal igennem for at sikre, at eleverne går derfra
med en forståelse af kildekritik som noget vigtigt. Det handler derfor ikke blot om at facilitere en
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samtale, men om at fremme en bestemt viden, hvorfor der fra starten er en ulighed mellem DR som
afsender af viden, og eleverne som modtagere af viden. Dette stiller spørgsmålstegn ved, om der
virkelig kan være tale om societing og brugerinddragelse. Godt nok anser Laudrup medskabelse som
et ideal og ikke et krav, men kan eleverne reelt selv bidrage med noget, og er der tale om en gensidig
dialog, eller svarer projektet i virkeligheden bare til et foredrag med en løbende Q&A?
På trods af disse særlige omstændigheder, er der alligevel adskillelige tegn på, at flere
af eleverne gennem projektet påtager sig en identitet, der kan beskrives som en form for neo-tribe.
Disse tegn vil blive gennemgået i det følgende. Derudover kan det argumenteres for, at eleverne i
hvert fald føler sig engageret, og at de har en vis form for indflydelse på formidlingen, om end det
sker inden for meget faste rammer.

Elever i rollen som journalister
Først og fremmest tager kommunikationen mellem Raagaard og eleverne i høj grad udgangspunkt
i, hvem eleverne er. Gennem hele workshoppen spørger Raagaard løbende ind til elevernes
oplevelser, deres medievaner, deres erfaringer og deres holdninger, og på den måde formår
Raagaard at dykke ned i visse fællestræk eleverne imellem. Meget af indholdet handler desuden om
folkeskolen og de sociale medier, og der fokuseres altså generelt på noget, eleverne kan finde
genkendeligt. På den måde tiltales eleverne som et fællesskab eller en gruppe, der i det mindste
adskiller sig fra andre grupper. I kraft af denne dialog er der også en løbende opfordring fra Raagaard
til at deltage. Alle eleverne har i udgangspunkt lige muligheder for at udtrykke sig, hvilket
kendetegner den participatory culture, Jenkins et al. beskriver, og ved de små workshops er der
formentlig også en bedre mulighed for at blive hørt end ved de store workshops. Men som Fischer
gør opmærksom på, er det ikke altid, brugere ønsker at deltage, og af den årsag er netop de små
workshops mere sårbare for at gå i stå, hvis ingen elever ønsker at deltage.
Måske for at afhjælpe dette har Raagaard indlagt en form for en fremadskridende
handling og en italesat rolle for eleverne, hvor de løbende bliver forfremmet, efterhånden som de
kommer igennem de forskellige aktiviteter. Først bliver de udnævnt til journalister, så redaktører og
endelig til nyhedsspeakere (der altså i denne forbindelse er et skridt opad fra redaktør).
Forfremmelsen er noget, Raagaard selv har fundet på, og det er derfor unikt for workshop i dette
distrikt, men det trækker på det materiale, eleverne får ved ankomsten, og som også gives ved de
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store arrangementer. Når eleverne ankommer, ligger der på alle stolene en skriveplade med svarark
og information om workshoppen (bilag 8), en DR-kuglepen samt en nøglesnor med et I Sandhedens
Tjeneste-pressekort – alt sammen med DR’s logo på (Figur 2).

Figur 2: Materiale udleveret til ’I Sandhedens Tjeneste’

Med pressekortet får eleverne altså fra starten en rolle som (DR-)journalister, hvilket inviterer til en
mild form for rollespil, og derigennem aktiv indlevelse fra eleverne. De fleste af eleverne tager med
det samme imod denne rolle ved at iføre sig pressekortet og beholde det på resten af dagen. Denne
indlevelse fra elevernes side er med til at styrke relationen både mellem DR og eleverne, da eleverne
dermed identificerer sig med DR’s rolle som nyhedsformidler, og mellem eleverne internt, som
opnår

disse

forfremmelser

i

fællesskab.

Ved

at

få

rollen

som

dybdeborende

journalister/redaktører/nyhedsoplæsere, bliver de også givet en fælles værdi at stå sammen om,
nemlig kampen for troværdige kilder. Projektet faciliterer dermed en oplevelse, der knytter
eleverne og DR sammen om emnet og om hinanden, som Hartmann mener, PS-institutioner bør.
På samme måde bliver pressekoret og DR-logoet på nøglesnoren til en slags
kultobjekter, der kommunikerer fælleskab, eller linking value, sammenlignelig med de kultobjekter,
Cova fandt i de franske inliner-miljøer, tidligere nævnt. Hermed bliver eleverne også for en stund til
en form for en neo-tribe, der nu har en identitet og en værdi til fælles. At eleverne føler sig som et
fællesskab underbygges af den begejstring, mange af eleverne udtrykker, når Raagaard informerer
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dem om, at de er blevet forfremmet til fx redaktører, også selvom en opfølgende diskussion af
forfremmelsen afslører, at få af dem ved, hvad en redaktør laver.
Selvom eleverne føler sig aktiveret, er formålet med projektet stadig, at de skal lære noget om
kildekritik. Men formidling på den fjerde platform må ifølge kriterierne ikke bestå af
envejskommunikation, hvilket kan virke som en udfordring, når der nu er et bestemt budskab, der
skal kommunikeres.
Måden, det løses på, er ved at sætte eleverne, der nu er journalister, i en situation,
hvor de gerne skulle komme frem til budskabet selv. Det sker hovedsageligt i Dilemmaspillet, som
samtidig er det element, hvor eleverne har bedst mulighed for at udtrykke deres holdninger.
Historien udfolder sig med drypvis information, som eleverne løbende skal tage stilling til. Raagaard
spørger fx, om de vil stole på en kilde på Instagram, der siger, at chaufføren i den forulykkede bus
var fuld. Han beder eleverne om at argumentere for deres holdning, hvilket til tider ansporer andre
til at argumentere for det modsatte. Når diskussionen om Instagram-kildens troværdighed har
italesat argumenter både for og mod, spørger Raagaard, hvad de kan gøre herfra. Der vil der typisk
være nogen, som foreslår at ringe til busselskabet, evt. efter nogle subtile hints fra Raagaard. Her
har Raagaard ganske belejligt en forproduceret lydoptagelse af en (fiktiv) telefonsamtale mellem en
journalist og ejeren af busselskabet, der arrigt benægter alt og siger, at det er en konkurrent, der
spreder rygter. Herefter diskuteres dette svar. Sådan fortsætter historien med en blanding af
forproducerede indslag og diskussioner. Workshoppen er altså bygget op på en måde, så det virker
til, at elevernes beslutning har en konsekvens på forløbet, selvom det er beslutninger, der er guidet
af Raagaard. Undervejs dukker det dilemma op, som Skov henviser til, nemlig spørgsmålet om de vil
bringe billeder af de sårede fra ulykken. Som med de fleste af diskussionerne lægger eleverne ud
med ret klare svar, fx mener mange umiddelbart klart, at de skal bringe billederne. Når Mads gør
opmærksom på, at nogle af seerne måske kender de tilskadekomne, bliver svarene gradvis mere
nuancerede med forslag om at tilsløre ansigterne, slet ikke vise dem, eller netop vise dem, så folk
kan se, hvor alvorligt det er.
Modsat de andre aktiviteter, der ofte er udformet som en form for quiz, fortæller
Raagaard i Dilemmaspillet aldrig, hvad der er det ”rigtige” eller det etiske svar, men nøjes med at
opstille forskellige synsvinkler og bevæge spillet videre. På denne måde undgår Raagaard
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envejskommunikation, og eleverne får en oplevelse af at have haft en rolle og deltaget aktivt,
selvom det er sket inden for meget specifik rammesætning. Derudover opstår der også nu og da en
indirekte kommunikation imellem eleverne selv, der ofte enten erklærer sig enige eller uenige i det,
de andre siger. Dermed indeholder projektet også den gensidige dialog, som både POS kræver i sine
kriterier, og som Hartmann beskriver i sin model.
Det er imidlertid først med radiospeaket til sidst i workshopperne, at eleverne for alvor
bliver aktiveret. Hvorvidt de i denne rolle lærer noget om kildekritik er tvivlsomt, da nyhederne er
skrevet på forhånd, og eleverne bare skal læse dem op. Eleverne kommer dog automatisk til at
præge dem i deres oplæsning, hvad enten speaket drukner i fniseri eller bliver fortalt med myndig
stemme. Aktiviteten er valgfri, ifølge Raagaard for ikke at presse nogen med læsevanskeligheder,
eller som bare ikke har lyst, og han understreger, at det er vigtigt, at der er en god stemning omkring
det. Oplevelsen er tydeligvis også ny og en smule grænseoverskridende for de fleste elever. Få af
dem har hørt deres egen stemme på den måde før, og flere af nyhederne indeholder ord, der
udfordrer eleverne, bl.a. CEPOS, effektiviseringspotentiale, Odsherred og Lolland. På trods af dette
er det en aktivitet, der vækker begejstring, og ud fra elevernes evaluering fremgår det tydeligt, at
de fleste elever følte, at radiospeaket var de sjoveste del af workshoppen (28 ud af 33 besvarelser,
bilag 9). Selvom eleverne ikke nødvendigvis blev klogere på budskabet i denne del, er det stadigvæk
en vellykket måde at skabe en relation til dem, hvad der som nævnt også er en central del af
formålet med projektet.

Eleverne i DR’s verden
Hensigten med at etablere DR Nyheder som en troværdig nyhedsformidler og skabe en relation til
de unge skinner igennem på flere måder. Først og fremmest går DR og især DR Nyheders design
igen, bl.a. med det udleverede materiale vist i Figur 2, der næsten kan betegnes som DRmerchandise. Derudover er det meste af det forproducerede indhold lavet i et DR Nyhedernedesign. Fx er det fiktive opkald til ejeren af busselskabet lavet i det design, TV AVISEN typisk bruger
til at illustrere et telefoninterview, med et stilbillede af den talende og navnet skrevet i DR’s font.
Herved bliver workshoppens budskab om troværdighed meget direkte bundet op på DR Nyheder.
Når eleverne laver deres radiospeak, sættes det også i en DR-sammenhæng ved at der før, imellem
og efter hvert speak afspilles de jingler, der bruges i P4’s nyhedsudsendelser. Dette er med til at
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understøtte elevernes oplevelse af at være professionelle radiospeakere, men det er samtidig en
måde at knytte en forhåbentlig god oplevelse til en DR-signatur.
At det tilsyneladende er lykkedes at skabe et positivt billede af DR, kan læses ud fra evalueringen af
IST, der bl.a. er baseret på et evalueringsskema, alle eleverne bedes udfylde efter hver workshop.
Her fremgår det, at 98% af eleverne har vurderet workshopperne som ”Godt” eller ”Meget godt”
(bilag 10, s. 2). I evalueringsskemaerne udfyldt til de observerede workshops i Næstved, har
projektet også fået en høj vurdering af eleverne med et gennemsnit på 4,3 ud af maksimalt 5 (bilag
9). At DR også har styrket deres brand som en troværdig nyhedsformidler, fremgår også af
evalueringen, da ”[n]æsten alle adspurgte [elever] svarede, at DR går højt op i, at man kan stole på
DRs informationer” (bilag 10, s. 3). Netop dette resultat skal dog ses i lyset af, at spørgsmålet på
spørgeskemaet er temmelig ledende formuleret (”Går DR højt op i, at du skal kunne stole på DR’s
informationer? JA/NEJ” (bilag 8, s. 5).
Hvorvidt det er lykkedes at gøre eleverne mere kildekritiske i løbet af en eftermiddag,
er ikke umiddelbart muligt at kontrollere. Både evalueringen af IST i 2016 (bilag 10) og
evalueringsskemaerne fra eleverne i de to overværede workshops viser godt nok, at næsten alle
elever fortæller, at de har lært noget om kildekritik, men da de på forhånd har vidst, at de skulle til
en workshop om kildekritik, er disse svar ikke nødvendigvis dækkende for, hvad eleverne reelt har
lært. Et par af eleverne fra workshopperne i Næsted skriver fx, at de har lært, at DR er delt op i
distrikter, hvilket ellers ikke umiddelbart var workshoppernes hovedpointe. Dette vidner om, at man
bør være forsigtig med at konkludere noget endegyldigt i denne henseende.
Til gengæld har projektet været med til at gøre DR klogere på de unge. Ud fra
evalueringsskemaerne har DR en oplagt mulighed for finde ud af, hvordan de skal henvende sig til
denne målgruppe. Som sagt har projektet bare i 2016 nået over 30.000 elevere, og DR har dermed
et bredt grundlag for at kunne vurdere, hvilke elementer der fungerer, og hvilke der ikke gør. Udover
at styrke DR’s position som nyhedsformidler, kan projektet altså også styrke den generelle
kommunikation og relation til de unge, da de nu har en bedre idé om hvilke virkemidler, der
fungerer.
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Opsummering
Projektet ’I Sandhedens Tjeneste’ er præget af en didaktisk karakter, da eleverne ikke er kommet
på eget initiativ, og fordi de skal gå derfra med et bestemt budskab om kildekritik. Disse
omstændigheder sætter klare rammer for, hvordan projektet kan udfolde sig, og hvor meget
indflydelse eleverne kan have, og invitationen til at bidrage kan derfor virker en anelse retorisk.
Siden projektet formidles via den fjerde platform, søger projektet stadig at inddrage
eleverne, og det gør det ved først og fremmest at tage udgangspunkt i ting, eleverne finder
genkendelige. Ved løbende at give eleverne en fornemmelse af en fremadskridende handling, hvor
eleverne i rollen som journalister træffer valg, bliver forfremmet og indtaler radiospeaks, får
workshoppen desuden guidet eleverne hen mod det budskab om kildekritik, der er formålet med
projektet. Ved hele tiden at inddrage eleverne med spørgsmål og diskussioner, indeholder projektet
klare træk fra societing, på trods af at den værdi, eller i dette tilfælde viden, der skal skabes, er
fastlagt på forhånd. Derudover skabes der et fællesskab omkring rolle som journalister, som samler
eleverne i en form for neo-tribe.
Ved at lære eleverne om troværdighed etablerer DR sig også som en autoritet på
området, og budskabet bliver forbundet til DR gennem visuelle logoer og design og auditive jingler.
Ud fra evalueringsskemaerne fremgår det, at eleverne fandt formidlingen vellykket, om end det ikke
er muligt ud fra det tilgængelige materiale at bedømme, hvor meget eleverne reelt har lært.
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Kapitel 5. Case 2: Din By – en del af historien
I dette kapitel vil jeg dykke ned i det andet af de to projekter, som jeg har valgt at fokusere på. Lige
som ved det første projekt vil jeg starte med at undersøge dets bagrund, og hvilke motivationer der
er for at arrangere det. Dernæst vil jeg analysere formidlingsformen, og hvordan den fjerde platform
som societing kommer til udtryk, om brugerne er en form for neo-tribe, samt hvordan dette projekt
er sammenligneligt eller adskiller sig fra IST.

Projektets baggrund og hensigter
’Din By – en del af historien’ (DB) består af fem arrangementer i fem forskellige byer henover juni
og august 2017, arrangeret af DR Arkiv og Proces (fremover henvist til som blot DR Arkiv). I hver by
– Holbæk, Nakskov, Esbjerg, Randers og Odense – kommer DR Arkiv ud i forbindelse med en lokal
byfestival og stiller et telt op, hvor brugerne gennem forskellige interaktive installationer kan tilgå
et udvalg af 300-400 tv- og radioklip, som DR Arkiv har valgt ud om den pågældende by. Undervejs
er der også visse planlagte begivenheder, typisk i form af en lokalt kendt person, der fortæller om
en lokal historie, eller en visning af en udsendelse fra DR’s arkiv, der har særlig relevans for byen.
Som nævnt i metode-afsnittet har der i skrivende stund kun været afholdt det første
af de planlagte fem arrangementer. Projektet er altså ikke præget af de erfaringer og den rutine,
som især de små workshopper fra IST havde, og det er derfor også muligt, at visse ting vil have
ændret sig, når det sidste arrangement finder sted i Odense sidst i august. Det er dog ikke kun
rutinen, der adskiller DB-projektet fra IST; hele formatet er i sig selv uprøvet. Hvor IST er en
videreudvikling af to tidligere pilotprojekter, er dette projekt helt nyt i selve sit design, og alle
installationerne er designet specifikt hertil. Det nødvendiggør derfor også en længere beskrivelse af
de praktiske forhold omkring installationerne, som følger senere i dette kapitel.
Det kan undre, at DR Arkiv overhovedet har nogen interesse i at komme direkte ud til befolkningen.
Modsat fx DR Nyheder, der betjener (nyheds-)brugerne, betjener DR Arkiv i første omgang DR selv
ved at lave research, registrere indhold, holde styr på rettigheder mv. Som Louise Broch gør
opmærksom på, kan DR’s arkiv desuden ikke uden videre åbnes for befolkningen, eftersom det er
”et produktionsarkiv, [hvor] der står oplysninger, som ikke umiddelbart kan deles med alle og
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enhver, (…) for der ligger fremmedproduktioner, som DR ikke har ret til at vise, andet end når det
bliver udsendt, og der ligger [person]følsomme oplysninger” (bilag 3, s. 31). Det er altså ikke et
offentlig tilgængeligt arkiv på samme måde som folkebiblioteker eller lokalarkiver er. Derfor burde
det heller ikke være relevant for DR Arkiv at styrke brugerloyaliteten fra befolkningen.
Arkivet har dog en PS-forpligtelse til at stille deres arkiver til rådighed for befolkningen.
Gemt lidt væk under ”Punkt 10. Andre Forpligtelser” i PS-kontrakten står der, at ”DR skal aktivt
arbejde for i videst muligt omfang at kunne gøre DRs programarkiver tilgængelige for befolkningen”
inden for rammerne af ophavsretslovgivningen (DRs Public Service-kontrakt 2015-2018, s. 13). Dele
af DR’s programarkiver er gjort tilgængeligt på DR-sitet Bonanza og gennem Det Kongelige Bibliotek,
tidligere Statsbiblioteket, men netop ophavsretslovgivningen lægger en omfattende begrænsning
på hvor meget, der rent faktisk kan gives adgang til, da DR ofte deler rettighederne med bl.a. de
medvirkende. Til at håndtere denne balance mellem rettigheder og tilgængeliggørelse, samt at
fremme det aktive arbejde, kontrakten dikterer, har DR Arkiv oprettet deres egen, interne outreachgruppe6. Gruppen, hvor Broch er tovholder, er oprettet omkring samtidig med, men uafhængigt af,
Public Outreach-sekretariatet, og har til formål at arrangere forskellige, engagerende måder, hvorpå
programarkivet kan bringes ud til befolkningen. Her har DR Arkiv mulighed for selv at kuratere
indholdet både efter rettigheder og efter hvem, projektet henvender sig til. Denne opgave er blevet
langt mere aktuel, efterhånden som DR har fået digitaliseret deres samling, da meget af det
oprindeligt er optaget på film eller bånd. Med digitaliseringen kan materialet, hvad enten det er tv
eller radio, langt nemmere flyttes og indsættes i en sammenhæng, der giver mening for brugerne.
Baggrunden for, at DR Arkiv overhovedet bevæger sig ud af DR-huset, er altså, at de har en PSforpligtelse om tilgængeliggørelse, og at det rent teknologisk er blevet nemmere både at flytte
klippene og at indsætte dem i nogle mere interessante sammenhænge. Netop muligheden for at
kuratere materialet har også ført til et vist aspekt af personligt engagement, i stil med den, der
findes i IST. Broch mener nemlig, at der skabes en vigtig forbindelse til brugerne ved at komme ud
og møde dem med noget materiale, brugerne finder relevant:

6

For at undgå forvirring mellem Public Outreach-sekretariatet og DR Arkivs outreach-gruppe,
skrives sidstnævnte med lille o i dette speciale.
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[N]år du møder folk derude på en eller anden festival (…) så kan det godt starte
med en barriere, at folk er sådan lidt, ’DR får alle de der licensmidler’, men i det
øjeblik at du begynder at snakke med folk, og vedkommende siger ’Min gamle
bedstemor, hun var i virkeligheden her’, og man begynder at sige ’Nå, hvor er det
sjovt, fordi det er jo også det område, jeg arbejder med’, og man begynder at tale
sammen, jamen så får man en helt anden nærhed til de der lyttere og seere, som
man er i forbindelse med, så den connection til de brugere man har, den synes jeg
er enormt vigtig. (bilag 3, s. 22)
Broch beskriver også her, hvordan den direkte kontakt kan være med til at ændre opfattelsen af DR,
hvilket understøtter POS’ strategi om, at formidling på den fjerde platform kan styrke DR’s brand.
Outreach-gruppen har før været ude til bl.a. Historiske Dage i Øksnehallen i København og
Folkemødet på Bornholm med mindre installationer, fx nogle såkaldte radiotelefoner, hvor man kan
lytte til radioklip på gamle fastnettelefoner. Med dette projekt har outreach-gruppen imidlertid
ønsket at bevæge sig ud over disse ”venner fra Folkemødet”, som Hansen kalder dem, og have nogle
større installationer med. Broch gør opmærksom på, at meget af det lokale stof, de tager med ud til
byerne, ofte er noget, der sjældent bliver genbrugt, hvorfor meget af det ikke er blevet set, siden
det blev udsendt første gang (ibid. s. 31). Ved at bringe dette materiale ud til den by, det handler
om, kan DR Arkiv altså præsentere noget materiale til lige præcis de brugere, som ville finde det
interessant og derved styrke en relation til dem.
Idéen til projektet opstod oprindeligt i forbindelse med DR’s 90-års jubilæum i 2015, men blev
dengang afvist højere oppe i systemet (præcis hvor er uklart) (bilag 3, s. 3). Siden er idéen altså
blevet genoptaget med mere succes, men den har også ændret sig en del. Fx var det oprindeligt
tænkt som en specialindrettet bus, der skulle køre rundt i landet og ikke et telt, men den
overordnede idé om at bringe DR’s arkiv ud til brugerne i hele landet har hele tiden været til stede.
Man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor lokalt projektet reelt når ud, når både Odense, Esbjerg og
Randers er blandt de største byer i Danmark. Størrelsen har da heller ikke været ligegyldig i
udvælgelsen, da arkivet først og fremmest skulle have en vis mængde materiale om byen (bilag 3,
s. 16). Udover dette skulle byerne være geografisk spredte, og der skulle være en lokal byfest,
projektet kunne knytte sig til. Både byerne og festivalerne skulle desuden have en vis størrelse, da
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ambitionen for projektet er, at teltet skal have sammenlagt 10.000 besøgende, dvs. gennemsnitlig
2.000 i hver by (bilag 3, s. 19). Så selvom projektet bevæger sig ud i landet, har der altså også været
grænser for, hvor små byerne kunne være.
Sammenhængen har heller ikke været irrelevant, da festivalerne skulle være kulturelle
og have en vis bredde - ”det måtte ikke kun være øltelt” (bilag 3, s. 16), som Broch formulerer det.
Netop den kulturelle vinkel fremfor den rent underholdende har formentlig været afgørende, fordi
projektet ikke vil fremme énvejskommunikation, men vil indgå i en mere engagerende
sammenhæng. Både Hansen og Broch understreger, at projektets formål ikke er at fortælle byerne,
hvad deres historie er, men at stille materialet til rådighed, så de lokale selv kan finde frem til de
historier, de finder vigtige. At det er de lokale selv, der er i fokus understreges også, ved at projektet
indgår i partnerskab med flere lokale institutioner, bl.a. museer og lokalarkiver. Broch mener, at ved
at få ”brugerne til at lege med, så giver det en værdi, der gør det her mere attraktivt, end hvis du
bare sad og søgte på en side” (ibid., s. 24). Dette er nærmest en direkte parallel til Hartmanns idé
om, at PS-institutioner skal henvende sig til et fælleskab og facilitere, at brugerne kan finde og skabe
noget, de finder værdifuldt sammen. Som Hansen desuden gør opmærksom på, ved
lokalbefolkningen formentlig mere om materialet end DR’s arkivmedarbejdere, hvorfor han mener,
at der er tale om en slags ”wisdom of the crowd”, hvor de lokale er bedre til at fortælle den lokale
historie (ibid., s. 26).
Projektet henvender sig altså til en lokal befolkning, der er knyttet sammen af en fælles
identitet omkring byen, hvilket passer godt med beskrivelsen af en neo-tribe. Ved at stille materiale
tilgængelig, der handler om netop denne neo-tribe, faciliterer projektet også, at brugerne kan styrke
deres identitet og fællesskab omkring byen. I udgangspunktet stemmer projektets hensigter altså
godt overens med Hartmanns model af societing. Da projektet fik støtte hos POS, blev det desuden
skrevet ind i en større sammenhæng, nemlig hensigten om at fortælle danmarkshistorien.

En del af historien
DR Arkivs hensigt med projektet lever på flere punkter op til POS kriterier. Dette fremgår også af
ansøgningssvaret, hvor POS i deres begrundelse for at bevillige midler bl.a. skriver, at projektet er
”en nytænkende måde at gå i dialog med målgrupper i provinsen, vi har svagt fat i”. (bilag 11, s. 1).
I begrundelsen står der yderliere, at det er vigtigt, at projektet koordineres med ”det tværgående
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danmarkshistorieprojekt i DR 2017” (ibid.). Her understreges altså endnu et kriterie: at projektet
skal knytte sig til DR’s programvirksomhed, nemlig Historien om Danmark.
Historien om Danmark er DR’s stort anlagte satsning om at fortælle danmarkshistorien
fra stenalderen og frem til i dag i en tv-serie på 10 afsnit (”Nu fortæller DR ’Historien om Danmark’”,
2017), og selvom hovedvægten er på tv-serien, er der en lang række andre historierelaterede tilbud
på alle DR’s platforme, hvor DB også passer belejligt ind. Her ses igen den tidligere citerede tendens,
Jenkins beskriver ved mediekonvergensen, hvor de vigtige historier bliver fortalt over flere
forskellige medieplatforme. Den fjerde platform er ingen undtagelse. Selvom projektet ikke
oprindeligt var tiltænkt denne satsning, er det alligevel blevet tilknyttet det, hvilket bl.a. ses i
ændringen af projektets navn fra ’Dit Arkiv’ til ’Din By – en del af historien’ – altså med en betoning
af den historiske vinkel.
Historiesatsningen har, allerede inden programmet blev sendt, haft stor offentlig
bevågenhed, så man kan ikke tale om, at projektet skal præsentere brugerne for programmet, på
samme måde som IST er med til at præsentere de unge for DR’s nyhedstilbud. Ligeledes påpeger
Laudrup, at en foromtale for programmet i primetime, ville nå langt flere brugere end at holde et
arrangement i én by ad gangen (bilag 1, s. 9). I stedet er det en måde at udfolde emnet på, både
hvad angår formidlingen og bredden af det. Laudrup mener da også, at der med dette projekt
opstod en mulighed for at få danmarkshistorien ”til at leve lokalt” (ibid., s. 10), og hvor brugerne
kunne være i dialog med hinanden og med DR, med borgernes egne historier i fokus, som Hansen
og Broch også udtrykker det.
Med historiesatsningen lægger DR generelt meget vægt på, at det er borgernes egne
historier, der er i centrum. Som de selv skriver: ”På radio, på nettet og mange steder rundt omkring
i Danmark, vil det bugne af tilbud, der involverer dem, det hele handler om – nemlig befolkningen.”
(”Nu fortæller DR ’Historien om Danmark’”, 2017). At fortælle danmarkshistorien er samtidig også
et emne, der hurtigt kan få kritik for at være elitært og formynderisk i stil med tidligere tiders DR,
og som debatten omkring serien har vist, står der adskillige debattører på spring for kritisere serien
for bl.a. at være mandsdomineret (”Er ’Historien om Danmark’ mandsdomineret?”, 2017), og
unuanceret (”DR forvrænger historien om Danmark”, 2017).
DR er formentlig meget bevidst om de potentielle kontroverser ved emnet, hvorfor de
aktivt søger at imødekomme mange af dem. Ved at inkorporere DR Arkivs projekt i temaet,
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signalerer DR en demokratisk og inkluderende indstilling, hvor danmarkshistorien ikke bare bliver
fortalt af DR til brugerne, men hvor brugerne er med til at fortælle historien. Ved yderligere at
fokusere på provinsen viser projektet, at danmarkshistorien også består af de små, lokale
hændelser, og ikke kun de store, nationale begivenheder. Dette sker allerede på DR’s online
platform for danmarkshistorien, hvor brugerne kan uploade deres egne private billeder sammen
med en lille anekdote (”Danmarkshistorien – Din Historie”, u.å.). Her ses også en mindre form for
online societing, da hele denne side består af brugerbidrag. Brugerne har dog ikke mulighed for at
interagere på anden måde end ved at uploade billedet og anekdoten, hvilket begrænser graden af
societing.
Med DB-projektet har brugerne dog langt flere muligheder, og for POS lever projektet
altså ikke bare op til deres kriterier om inddragende formidling af provinsen, det fortæller også en
’strategisk vigtig fortælling om DR’, som de formulerer det i deres hovedprioriteter (Tabel 1). Ved at
støtte DR Arkivs projekt og tilgang til emnet, er de med til at vise, at DR er i øjenhøjde med og
engageret i brugerne.
I det følgende vil jeg undersøge, på hvilken måde projektet facilitere, at brugerne rent
praktisk kan fortælle deres egen historie.

Brugerne som medfortællere
DB’s forskellige installationer lægger sig på en bred skala af interaktionsmuligheder, fra det helt
passive til det langt meget aktive. Bilag 12 viser en konceptbeskrivelse af projektets design, som det
var tiltænkt, da DR Arkiv ansøgte om støtte, men det endelige resultat har ændret sig temmelig
markant siden. Samtlige installationerne er enten blevet gentænkt, droppet eller fuldstændig lavet
om, og da der ikke er lavet en nyere konceptbeskrivelse, følger her først en nærmere beskrivelse af
de endelige installationer. I denne forbindelse vil der løbende blive refereret til I bilag 13, der viser
billeder af de færdige installationer i Holbæk.

Beskrivelse af installationer
Projektet består af i alt fem interaktive installationer samt to af en mere passiv karakter, placeret i
et rundt telt (bilag 13, figur I og II). Konceptbeskrivelsens Tidskapsler blev droppet til fordel for et
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mere passivt Spørg Arkivaren-hjørne (ibid., figur III), hvor brugerne kan bede DR Arkivs
medarbejdere søge på noget bestemt i DR’s samling, fx navnet på en bekendt, som de så evt. kan få
lov til at se. Brugerne har her ikke selv mulighed for at aktivt gøre noget, hvilket hænger sammen
med, at arkivet er et lukket produktionsarkiv, og at det kræver en del forhåndsviden om samlingen
for overhovedet at kunne søge i det.
Samtalebordet er blevet omdøbt til Bybænken, men har ellers stort set bevaret sit
udseende fra konceptdesignet, selvom tilgangen er blevet ændret (ibid., figur IV og V). Hvor det
oprindeligt var meningen, at brugerne kunne scanne en kop med deres fødselsår og se klip fra det
årti, er der nu i stedet et simpelt kontrolpanel, hvor de kan vælge et årti samt skifte til næste klip
inden for det valgte tiår. Radioskoven består af en masse højtalere, der hænger ned fra to ringe i
loftet. De er ikke inddelt i emne-zoner som i konceptet, men i stedet afspiller hver højtaler blot hver
sit radioklip, der er beskrevet på et manillamærke (ibid., figur VI og VII). Ved Bykortet kan brugerne
scanne forskellige flag med stregkoder, hvorved der starter et klip optaget et sted i byen, og så kan
brugerne placere flaget der på kortet, hvor de mener, det er optaget. De kan også flytte et flag, de
mener er placeret forkert, eller bare se klip fra rundt omkring i byen. (ibid., figur VIII og IX)
Derudover er der tilføjet Galleriet, det såkaldte Bybillede samt Børnehjørnet. Galleriet
er den mest passive installation, da det praktisk talt bare er en planche, hvor lokale
samarbejdspartnere, fx lokalarkiver, kan hænge billeder og anden information op (ibid., figur XII).
Bybilledet er omvendt den installation, hvor der er mest plads til, at brugerne kan udfolde sig. Det
består af et bord belagt med whiteboard-folie, og på bordet står en kasse med til lejligheden
designede kartotekskort med ArUco-koder (en slags QR-kode) på. Over bordet hænger et kamera,
som er forbundet til en skærm foran bordet, så skærmen hele tiden viser bordet set oppefra (ibid.,
figur X & XI). Når et af kartotekskortene lægges på bordet, bliver ArUco-koden på kortet til et klip,
der afspilles på skærmen foran.
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Figur 3: En bruger i færd med at prøve Bybilledet

Pointen er, at brugerne på den måde kan lave deres egen kollage af klip ved at placere
kartotekskortene, hvor de vil have dem, og skrive og tegne ved siden af med tuscher, der kan fjernes
pga. whiteboard-foliet. Når brugerne har lavet en kollage, kan de vælge at uploade den til
hjemmesiden danskkulturarv.dk, hvorfra de kan dele den på Facebook. Brugerne finder kollagen
ved hjælp af et link, der printes ud, når de har valgt at uploade den.
Dansk Kulturarv er et samarbejde mellem en række kulturinstitutioner, herunder DR.
At kollagen bliver uploadet til danskkulturarv.dk og ikke dr.dk skyldes på den ene side, at det af
administrative årsager ikke har kunnet lade sig gøre på dr.dk, og på den anden side har DR Arkiv
allerede et samarbejde med Dansk Kulturarv, hvor samtlige af klippene, der kan opleves til
projektet, også er tilgængelige. Det har derfor vist sig nemmest at bruge danskkultarv.dk, om end
det var en smule forvirrende for brugerne, der typisk ikke kender siden.
Børnehjørnets indhold har ikke noget med den specifikke by at gøre, og det ændrer
sig derfor heller ikke fra by til by, men det har stadig en vis interaktiv karakter. Det består af tre åbne
kasser, der hver har en skærm, hvorunder der er et felt, hvor man kan lægge forskellige bamser, der
forestiller DR-børnefigurer, fx Kylling fra Bamses Billedbog (ibid., figur XIII). Når en ny bamse lægges
på feltet, starter et klip med den pågældende figur. Udover den interaktive del har Børnehjørnet
ikke det store med resten af projektet at gøre. Det er tænkt som en måde at underholde børnene,
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hvorved børnefamilier også bliver nemmere at
tiltrække. Broch fremhæver dog, at det også gerne må
vække børns interesse for DR’s børne-tv, skulle de ikke
kende til det i forvejen (bilag 3, s. 22).
Historien

om

Danmark-tilknytningen

kommer hovedsageligt til udtryk i nogle skilte placeret
rundt omkring i teltet (Figur 4). Skiltene er designet i det
gennemgående design til historiesatsningen (designet
ses bl.a. på DR’s hjemmeside om danmarkshistorien,
”Danmarkshistorien”, u.å.), dvs. pastelfarver med små
prikker og vandrette eller lodrette linjer omkring
overskriften. Udover at beskrive installationerne,
oplister nogle af skiltene fakta om enten DR eller DR
Arkiv (bilag 13, figur XV).
Figur 4: Skilt i Historien om Danmark-design

Brugernes oplevelse
Ved at henvende sig til en lokal befolkning med materiale, der netop er særligt tilknyttet denne
gruppe, henvender projektet sig som sagt i høj grad til et fællesskab, der kan beskrives som en neotribe. Brugerne, der kommer ind i teltet, vil unægtelig være en heterogen flok, der går på tværs af
køn, alder og indkomst, men de har alle det tilfælles, at de befinder sig i den pågældende by. Det
betyder selvfølgelig ikke, at de alle er født og opvokset der, eller at de nødvendigvis har boet der
længe nok til at finde alle klippene genkendelige, men når de vælger at engagere sig i materialet,
bliver de også en del af den neo-tribe, der er omkring byen. Dertil kommer, at meget af materialet
på forhånd er udvalg i samarbejde med de lokale samarbejdspartnere, der har kunnet fremme
emner, der er særligt relevante for netop denne by (bilag 3, s. 11), hvorigennem byens identitet har
kunnet styrkes yderligere ud fra materialet.
Modsat IST får disse brugere en langt mere selektiv og personlig oplevelse, afhængigt
af hvor meget tid og engagement, de vælger at bruge i teltet. Samtidig er deres oplevelse mere
præget af de andre brugere, eftersom det er begrænset hvor mange, der kan være ved hver
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installation ad gangen. Ud fra observationerne er det klart, at der er meget stor forskel på, hvor
meget og hvordan folk ønsker at involvere sig, også selvom de udgør en del af denne neo-tribe.
Nogle, især børn og yngre, bliver straks tiltrukket af det interaktive element, og ønsker at trykke,
scanne, og prøve det hele, mens andre virker næsten afskrækkede ved det. Derudover er brugernes
oplevelse tilsyneladende også påvirket af, om de kan se andre bruge installationerne, hvorved deres
egen interesse for at prøve vækkes, eller om der er helt tomt, hvorved interaktionen pludselig virker
mere grænseoverskridende. Graden af interaktion fra brugerne er i høj grad en variabel af en række
faktorer, og altså ikke kun, at de er en del af den neo-tribe, projektet henvender sig til.
Den individuelle oplevelse er også et vilkår af, at installationerne er interaktive, og
derfor afhængige af, hvad brugerne gør. Dertil kommer installationernes forskellige funktioner. I
den helt passive ende har brugerne ingen indflydelse på Galleriet og Radioskoven, da de her blot
kan læse og lytte eller lade være. Næsten det samme gælder Bybænken, hvor brugerne dog kan
vælge det årti, der afspilles klip fra, hvilket dog ikke er den store forskel fra at vælge hvilken højtaler,
man vil lytte til i Radioskoven. Disse tre installationer giver altså overordnet set brugerne den
samme oplevelse, uden stor mulighed for indflydelse fra brugernes side, og man kan sætte
spørgsmålstegn ved, om der reelt er tale om formidling på den fjerde platform eller societing her.
Omvendt beviser disse installationer Fischers pointe om, at det er forskelligt hvornår og hvor meget,
brugere ønsker at involvere sig. Flere af brugerne finder det tilsyneladende rigeligt, at de trods alt
selv kan vælge mellem højtalerne eller årtierne, og disse installationer fremstår sikre for de brugere,
der ikke umiddelbart ønsker at engagere sig i formidlingen. Det samme kan Bykortet gøre, da denne
installation både giver mulighed for blot at scanne flagene og se klip, og lidt mere aktivt at flytte
rundt på flagene, hvis man ønsker.
Der hvor brugerne for alvor har mulighed for at udtrykke sig og nærmest fortolke
materialet, er uden tvivl Bybilledet, hvor de både kan vælge mellem materialet samt at skrive og
tegne til. Installationen er også tænkt som et sted, hvor brugerne kan gøre lige hvad de vil, men
alligevel viste observationerne, at installationen blev brugt på en uventet måde. Selvom de fleste
brugere virker imponeret over mulighederne, ved især de voksne ikke helt, hvad de skal gøre med
det, og resultatet bliver ofte forholdsvis enkelt (Figur 5). Børnene ser det tværtimod som en oplagt
mulighed for at tegne, evt. med inspiration fra klippene (Figur 6), evt. uden (Figur 7). Dette betød
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også, at børnene i perioder havde en tendens til at dominere Bybillederne, hvilket gjorde det svært
for de voksne at komme til, da det pludselig fremstod som en børneaktivitet.

7

Figur 5 Kollage lavet i Holbæk af en voksen

Figur 6: Kollage lavet i Holbæk af et barn

8

At børnene på den måde tog denne installation til sig, kom bag på arrangørerne af projektet, hvilket
selvfølgelig er forventeligt, når det er første gang, projektet afholdes. Men pointen med projektet
er som sagt, at brugerne selv skal fortælle deres historie, og at de voksne laver enkle kollager, og at
de yngre laver spraglede, er altså derfor hverken negativt eller positivt, det er blot den måde,
historien her bliver udtrykt på.

7
8

Kollagen lokaliseret den 25. juli 2017 på http://bybilleder.danskkulturarv.dk/DTAV4N4
Kollagen lokaliseret den 25. juli 2017 på http://bybilleder.danskkulturarv.dk/IBPDSJP
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Figur 7: Kollage lavet i Holbæk, formodentlig af "Mikkel"

9

Omvendt stiller især de kollager, der slet ikke har noget at gøre med hverken byen, DR’s arkivklip
eller historie-temaet et centralt spørgsmål til projektet. For mens de beviser, at brugerne virkelig
har mulighed for at fortælle den individuelle historie, de vil, uden styring fra DR, opfylder det så
projektets formål om, at lade brugerne interagere med DR og DR’s arkivmateriale? Og hvis ikke,
hvad får DR så reelt ud af projektet?

Oplevelse som indhold
Kollagerne bliver som sagt uploadet til danskkulturarv.dk. Udover de brugere, der har et direkte link
til deres egne kollager, kan man kun se de seneste 20 kollager på denne side. Der blev i alt uploadet
omkring 50 kollager fra Holbæk, og flere vil følge med de kommende projekter, så det er altså kun
et mindretal af de uploadede kollager, der er offentligt tilgængelige. Dertil kommer, at materialet
som sagt er kurateret og udvalgt på forhånd, og projektet giver derudover kun nogle rudimentære
parametre at søge i udvalget på, såsom årti og geografi. Det stiller spørgsmålstegn ved, hvor
medskabende brugerne reelt er, når deres input, i form af kollagerne, ikke er mere tilgængelige, og
når de desuden udvælger materialet ud fra en allerede indsnævret mængde.
Svaret skal findes i, at projektets indhold i højere grad består af en oplevelse end af indhold i form
af et medieprodukt som fx kollagerne. Det er netop denne oplevelse, som brugerne har mulighed
for at være medskabende af ved at vælge at deltage på forskellige måder (eller vælge at lade være).

9

Kollagen lokaliseret den 25. juli 2017 på http://bybilleder.danskkulturarv.dk/7D66D98
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Derimod er kollagerne egentlig kun et biprodukt af brugernes oplevelse, om end det for DR er et
håndgribeligt bevis på, at brugerne er blevet inddraget aktivt.
Projektets kuratering af indhold er desuden med til at støtte brugernes oplevelse og
gøre den mere lettilgængelig og relevant. Med udvælgelsen undgår brugerne at drukne i en masse
for dem irrelevant materiale, og på trods af de få søgeparametre giver projektet stadig brugerne
mulighed for i en vis grad selv at vælge til og fra i materialet. Modsat IST, har brugerne desuden
langt mere kontrol over deres oplevelse, såsom hvor længe den skal vare, hvad de vil høre og se
mere eller mindre om, samt i hvilken rækkefølge, og dermed kan brugerne stadig finde frem til det,
der interesserer dem mest. Brugerne har også en bedre mulighed for at præge materialet gennem
de forskellige installationer end ved IST. DR har således ikke placeret flagene på Bykortet, men lader
brugerne selv fordele dem som de har lyst, og brugerne kan i Bybilledet selv lave en kollage med
det, de ønsker at dele med omverdenen. Der er ingen angivelse af, om nogen som helst beslutning
brugerne tager er rigtig eller forkert, og der er heller ikke en bestemt viden, som brugerne skal ende
med.
Hartmann mener som beskrevet, at forskellen mellem casting og societing er, at ved
førstnævnte ligger værdien i indholdet, mens det ved sidstnævnte ligger i selve formidlingen, og det
er i høj grad formidlingen, dette projekt fokuserer på. Selvom materialet er noget, der oprindeligt
er blevet brugt til casting, er det her, så at sige, blevet givet nye klæder og sat ind i en ny
sammenhæng. Derfor består oplevelsen ikke længere bare af, at brugerne kan komme ind og se
DR’s programmer (igen), men af at noget velkendt er blevet sat i en ukonventionel og social
sammenhæng, hvorved brugerne kan interagere med det og opleve det på en ny måde. Modsat
materialets oprindelige envejskommunikationsform skabes der en flervejsdialog, hvor der kan
skabe et bånd mellem DR og brugerne, i stil med det Hartmann beskriver. Derfor ligger værdien her
ikke i, hvorvidt kollagerne udtrykker noget bestemt, men i at brugerne har en oplevelse af, at de har
mulighed for at udtrykke sig, fx gennem kollagen.

Den nærværende historiefortælling
Ved på denne måde at facilitere en oplevelse af interaktion med brugerne, udstråler DR med
projektet, at de er lydhøre og interesserede både i den lokale by, og i dens individuelle borgere.
Projektet lever i høj grad op til Covas pointe om, at brugere vil tiltales som både fællesskaber
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(henvender sig til en hel by) og individer (inviterer den enkelte til at opleve det, som de selv vil). DR
signalerer også en interesse i provinsen ved at vise, at de både har gemt og nu genfundet klippene
om den pågældende by. Dette billede styrkes af, at DR indgår i et samarbejde med lokale
institutioner, og at de er fysisk til stede. Det er DR, der opsøger brugerne i provinsen, ikke omvendt.
Ved at tage arkivmaterialet med sig ud i denne form, formår projektet at håndgribeliggøre noget af
det, licensen er gået til gennem årene, og dermed både vise, at pengene også er brugt til at dække
den pågældende by, samt at materialet kan sættes ind i nye rammer, og derved genbruges og gøres
aktuelt igen. Herved imødegår DR ikke blot en kritik, men modbeviser den også til dels, og styrker
under alle omstændigheder deres relation til provinsen.
Det kan være lidt sværere at se, hvordan tilknytningen til Historien om Danmark
kommer til udtryk. Som sagt er det mest i designet af skiltene, at der er en klar relation, men hvorvidt
brugerne rent faktisk forbinder programserien med dette design er uvist, da det ikke er lige så
genkendeligt som TV AVISENs. Dertil kommer, at Historien om Danmark ikke bliver sendt i den
periode projektet afholdes, da programmet sendes i foråret og efteråret. Alligevel understreger
projektet det generelle fokus på historie, som DR har i 2017, også selvom brugerne ikke
nødvendigvis lige tænker på tv-serien. Både i sin titel ”en del af historien”, og med den generelle
historiske vinkel i form af hovedsageligt ældre arkivklip, bliver temaet gentaget og associeret til DR.
Desuden kan projektet potentielt set gøre et større indtryk på brugerne end programserien, da
denne oplevelse netop er forbeholdt de få, og handler mere direkte om brugerne, hvilket gør den
mere personlig.
Når projektets resultat på denne måde består i en oplevelse, kan man dog også stille spørgsmålstegn
ved projektets effekt. Det faciliterer, at brugerne kan fortælle deres egen historie, men denne
historie er kun i ringe grad registeret gennem kollagerne. Modsat IST er der her ikke produceret et
fælles budskab eller en konsensus om noget. Så er der reelt nogen, der er blevet klogere på byens
historie, og har DR oprigtigt lyttet i deres dialog med brugerne? Er opfordringen til at interagere i
virkeligheden mere af en retorisk grad?
Det må dog erkendes som et vilkår for formidling gennem den fjerde platform, at de
bidrag, brugerne kommer med, også kan være låst i tid og sted, på samme måde som resten af
formidlingen. Modsat de andre platforme, hvor alt kan genopleves (som dette projekt i sig selv er
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et eksempel på), er formidlingen og bidragende på den fjerde platform flygtige og tidsbegrænsede.
Projektets effekt består i stedet i den symbolværdi, der kan produceres igennem formidlingen, og
ikke i dette tilfælde om der er produceret nogen fælles viden.

Opsummering
Projektet ’Din By – en del af historien’ er præget af to parallelle hensigter: at tilgængeliggøre noget
materiale for brugere, der vil finde det interessant, samt at støtte op om DR’s historiesatsning
Historien om Danmark. Frem for at levere et bestemt budskab, som brugerne skal gå derfra med,
søger projektet i stedet at skabe en oplevelse for og med brugerne, hvor de på forskellige måder
kan tilgå og udvælge materiale, der er særligt interessant for dem, og eventuelt dele det på
Facebook i form af en kollage. Projektets forskellige installationer indeholder dog forskellige grader
af interaktion, hvorfor det er varierende hvor meget, brugerne kan påvirke materialet. Dette giver
brugerne en individuel oplevelse, hvor de både føler sig talt til som fællesskab, der kan beskrives
som en neo-tribe, og hvor det samtidig er en formidling, de selv som individ kan styre.
Ved at henvende sig til brugerne med historisk materiale er projektet med til at
udfolde DR’s historiesatsning, og understøtte billedet af en inkluderende og demokratisk
historiefortælling, hvor det er borgerne, der er i centrum. Projektet er med til at vise, at DR også
har fokus på de lokale historiske begivenheder, hvorved DR både lever op til en PS-forpligtelse,
imødekommer genkommende kritik, og faciliterer en mere inkluderende danmarkshistorie.
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Kapitel 6. Konklusion og perspektivering
Som følge af digitaliseringen og mediekonvergensen er det moderne medielandskab i dag præget
af et individualiseret og fragmenteret medieforbrug, hvor brugerne i stigende grad selv kan vælge,
hvilket medieindhold, de ønsker at forbruge på hvilket tidspunkt og på hvilken enhed. Det har ført
til store udfordringer for public service-institutioner, herunder DR, også selvom de i dag retter sig
mod en langt mere modtagerorienterede tilgang end den tidligere paternalistiske og
afsenderorienterede tilgang.
Med oprettelsen af Public Outreach-sekretariatet og formuleringen af den fjerde
platform sættes DR brugerne endnu mere i centrum for formidlingen, sandsynligvis som et resultat
af den generelle udvikling i medielandskabet mod mere brugerkontrol. Som formidlingsform
repræsenterer den fjerde platform en ny tilgang til dialogen med brugerne, der skal strække sig ud
over blot at få feedback på DR’s programvirksomhed. Tilgangen minder om andre former for
brugerinddragelse, herunder den participatory culture, som bl.a. Jenkins et al. beskriver, men den
adskiller sig også ved, at formidlingen gennem den fjerde platform ikke går igennem et medie. I
stedet kan den fjerde platform betegnes med begrebet societing, fremført af marketingsforskeren
Bernhard Cova og overført til PS-virksomhed af Benjamin Julien Hartmann. Societing beskriver, at
ved aktivt at inddrage og engagere brugerne, som den fjerde platform gør, kan producenten, dvs.
DR, fungere som en social platform. Derved kan der skabes relationer mellem DR og brugerne og
faciliteres, at brugerne kan være medskabende af den symbolværdi, DR står for.
At styrke relationen mellem brugerne og DR er også beskrevet som et procesmål i POS’
strategiske ophæng. Sekretariatet er forholdsvis lille, men har en central placering med
repræsentanter for samtlige af DR’s direktørområder. Strategien har sit fodfæste i public service,
samtidig med at den også søger mod at nå flere brugere og styrke DR’s brand. Dette afspejler en af
de udfordringer PS-institutioner står over for i dag, hvor de både skal leve op til deres beskrevne PSforpligtelser og samtidig sørge for bred opbakning i befolkningen for at kunne legitimere sig selv.
Ifølge Hartmann har dette dilemma ført til en sløring mellem, hvornår man kan tale om public
service og hvornår man kan tale om promovering.
Denne sløring ses også i de projekter, som POS støtter, der på den ene side er med til
at udføre og støtte op om public service-forpligtelserne, mens de på den anden side også styrker
DR’s brand.
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Med projektet ’I Sandhedens Tjeneste’, arbejder POS og DR Nyheder med at styrke
unges kildekritik. Det er i sig selv et vigtigt emne, og projektet indgår som en del af et obligatorisk
skoleemne for 7.-10.-klasseselever. Da formidlingen ikke må være énvejs, søger projektet at fremme
det ønskede budskab om kildekritik ved at sætte eleverne i rollen som journalister, hvor igennem
de skal tage stilling til forskellige dilemmaer omkring, hvordan man skal fortælle en nyhed. På denne
måde er eleverne både engageret og aktive, samtidig med at de forhåbentlig også bliver klogere på
emnet. Derudover er projektet også med til at etablere DR Nyheder som en troværdig
nyhedsformidler over for eleverne, hvorved DR’s brand styrkes, og der potentielt kan skabes nye,
loyale nyhedsbrugere blandt eleverne. Projektet kan også skabe en bedre relation til de unge, da
DR herigennem får en bedre idé om, hvordan de mest vellykket henvender sig til denne målgruppe.
Projektet ’Din By – en del af historien’ er DR Arkiv og Proces’ måde at tilgængeliggøre
noget af deres programarkiver for de brugere, materialet handler om. Ved at tage rundt i landet
med kurateret materialet og lade brugerne tilgå det gennem forskellige interaktive installationer,
aktualiserer DR materialet og giver brugerne mulighed for selv at styre, hvordan de vil opleve det.
Samtidig indgår projektet i DR’s historiesatsning, hvorved emnet udfoldes og fremstår mere
inkluderende og aktuelt for de lokale brugere. Dette styrker også DR’s brand som demokratisk og i
øjenhøjde med brugerne, da projektet også lever op til PS-forpligtelsen om at dække provinsen.
Derved formår projektet både at udføre flere PS-forpligtelse – at tilgængeliggøre programarkiverne,
og at dække provinsen – samtidig med at relationen til brugerne i provinsen styrkes, hvilket også
kan øge brugerloyaliteten.
POS og den fjerde platform afspejler altså en fortolkning af public service, hvor kommunikationen
ikke blot er modtagerorienteret, men hvor brugerne kan have en aktiv rolle i udformningen af DR.
Det handler ikke kun om at give brugerne det indhold, de ønsker at modtage, men lige så meget
om, at brugerne får en platform, hvor de kan udtrykke sig igennem som individ og som en del af et
fællesskab. I denne fortolkning er DR ikke bare en medieudbyder, men en central del af samfundet,
der ikke kun oplyser befolkningen, men hvor befolkningen er med til at fortælle budskabet.
I ’I Sandhedens Tjeneste’ kommer denne fortolkning til udtryk ved, at selvom eleverne
skal lære et bestemt budskab, så har de stadig mulighed for at udtrykke sig igennem diskussioner
og samtaler, og de kan udfolde sig aktivt igennem muligheden for at lave et radiospeak. Hos ’Din By
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– en del af historien, er der ikke noget entydigt budskab. I stedet kan brugerne til- og fravælge, hvad
de personligt finder mest vigtigt i historien om deres by, og dette kan de vælge at udtrykke igennem
en kollage. Her kommer fortolkningen til udtryk i den oplevelse, projektet ønsker at give brugerne,
hvor de selv kan fortælle deres egen historie ud fra materiale stillet til rådighed af DR.
Hvad peger dette så frem mod? Er det sandsynligt, at Danmarks største medieinstitution vil blive
ved med at styrke en ikke-medierelaterede formidling, eller er der blot tale om et kortvarigt forsøg?
Sekretariatet er stadig lille, og projekterne når kun et fåtal af brugerne, især i forhold
til DR’s andre platforme Hvorvidt POS og den fjerde platform rent administrativt bliver en fast og
måske endda større del af DR’s virksomhed, er svært at spå om af flere grunde; for det første må
det antages, at brugernes tilfredshed med projekterne har en afgørende betydning, og dette aspekt
har kun været en meget begrænset del af dette speciales fokus; for det andet udløber DR’s
nuværende PS-kontrakt ved udgangen af 2018, og forhandlingerne om det næste medieforlig er
endnu knapt begyndt. Flere partier har dog peget på en nedskæring af DR, hvorfor POS’ fremtid må
antages af være usikker.
Ser man udover disse administrative forhold og kigger på selve tankegangen bag
sekretariatet og formidlingsformen, virker det både til at være et resultat af en langvarig udvikling,
og til at være justering mod en endnu ukendt fremtid. At blive mere modtagerorienteret har været
en nødvendighed, siden DR fik konkurrence fra andre medieudbydere, og ved nu fysisk at tage ud
til brugerne og skabe en dialog, er DR næsten så orienteret mod brugerne, som det kan lade sig
gøre. Men denne tilgang peger også mod, at det ikke længere er nok, at DR leverer en service, heller
ikke selvom den service er rettet meget præcis mod brugernes præferencer. Når medieudbuddet
er så stort, som det er i dag, kræver det mere fra DR’s side at legitimere, at de har og fortsat skal
have en særlig position i medielandskabet. De må stå for en større værdi end de andre udbydere.
Men med den fragmentering, der dominerer markedet i dag, er det svært at skabe et
værdigrundlag, som alle kan støtte op omkring. Det bliver kun sværere af, at alle brugerne i stigende
grad kan høres og udtrykke sig gennem diverse sociale medier, og dermed kan afspejle et væld af
forskellige værdisæt. Af samme grund er det samtidig vigtigt at få brugerne til at bakke op om den
værdi DR står for, så de kan fungere som dr DR-ambassadører, POS vil skabe.
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For at DR kan skille sig ud, må de fremstå som en modpol til fragmenteringen. I stedet for at skille
sig ud ved blot at henvende sig til nicher, må de skille sig ud ved at samle brugerne omkring
forskellighederne. Som Cova beskriver, the link is more important than the thing; det er vigtigere at
DR skaber et link mellem borgerne, end at deres medieindhold, the thing, lige præcis dækker
brugernes præferencer. Ingen ved, hvordan medielandskabet ser ud om bare ti år, men hvis
udviklingen går lige så hurtigt som de sidste ti, er den eneste måde at forberede sig på, ved at sikre
sigh en vigtig funktion i samfundet.
Med den fjerde platform søger DR altså mod at skabe disse fællesskaber omkring
forskellige begivenheder. De søger at gå på tværs af fragmenteringen og inkludere de målgrupper,
der ellers går andre veje. De forsøger at tilskrive sig en værdi, som er mere end et slogan, men som
er noget, brugerne kan opleve og se udført, men som samtidig er en værdi, brugerne selv kan
bidrage til. Med denne societing-tilgang forsøger DR altså at indskrive sig i samfundet på en ny
måde, hvor befolkningen er lige så meget en del af DR som omvendt. Dermed kan DR igen fungere
som et debatforum for landets selvforståelse. Den fjerde platform er det mest praktiske eksempel
på dette. Om og hvordan det vil blive udfoldet mere og til de andre platforme, må tiden vise.
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