
tre amerikanere personificerer i øjeblikket det hidtil
mest dramatiske generations- og magtskifte i den internatio-
nale medieverden. Det er udgiveren af New York Times,
Arthur Sulzberger, Jr., og stifterne af Google, Larry Page og
Sergey Brin. Sulzberger repræsenterer det fornemmeste
inden for klassisk journalistik. Hans familie har igennem
generationer stået i sidsen for avisverdenens flagskib og
smukt håndhævet bladets motto om “everything fit to print”.
Nu er flagskibet stødt på grund, kommercielt agterudsejlet
og tynget af en gæld, der truer med at trække det til bunds. 

Konkurrencen og udfordringen til det hæderkronede
bladhus kom ikke fra andre mastodonter, men fra to unge
universitetsstuderende med en sikker fornemmelse for kom-
munikationsteknologiens enorme potentiale i en global ver-
den. Da Page og Brin for ti år siden lancerede deres søgema-
skine Google, havde de næppe fantasi til at forestille sig, hvil-
ken revolution de udløste, og hvilken fremtid de skabte for
sig selv. På to årtier har de ikke alene opbygget en koncern
med en omsætning tæt på 100 milliarder dollar. De er i fuld
gang med at udvide grænserne for, hvad medievirksomhed
handler om. Hvad der startede som en begavet og gennem-
tænkt søgemaskine, er hastigt ved at udvikle sig til et avance-
ret informationssupermarked, der rammer et bredt behov for
den viden, du netop står og mangler.

Det samme kan siges om netmedier som Facebook,
YouTube m.fl. De har alle det til fælles, at de er udsprunget af
en ny generation af unge innovative medieentreprenører,
som i kraft af deres kreativitet, hurtighed og dybe forståelse
af de nye mediers potentiale har udmanøvreret de gamle
informationsmonopolister, dagbladsvirksomhederne. 

Mens New York Times og andre hæderkronede dagblade
kæmper for overlevelse – eller allerede er bukket under – stor-
mer de nye netmedier frem. Og så har vi endda kun set begyn-
delsen til, hvad de kan præstere. Med tanke på den hastighed,
de udvikler nye ydelser og tilbud med, er der ingen tvivl om,
at netmedierne inden for en meget kort årrække har skabt en
helt ny videns- og informationskultur i samfundet. 
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Af Erik Rasmussen, ansvarshavende chefredaktør 
og administrerende direktør, Mandag Morgen

50 år i medierne
Den 21. marts kan Mandag Morgens grundlægger og ansvarshavende chefredaktør, Erik Rasmussen, fejre 50-års-
jubilæum som journalist. I den anledning giver han sit bud på de trykte mediers aktuelle udfordringer og mulige fremtid.
På side 8 bringes et portræt af Erik Rasmussen.

Hvad skal dagbladene 
nu leve af?

Figur: Siden 1960’erne er der næsten sket en halvering i antallet 
af danskere, der hver dag orienterer sig i aviser.

Kilde: Kulturvaneundersøgelsen, 2004.
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Deres innovationshastighed udstiller de store dagblades
omstillingstræghed. De er typisk mere reaktive end proaktive
– og reagerer oftere på trusler end på muligheder. De havde
svært ved at definere deres rolle i forhold til tv-mediet og har
det stadig. Nu har netmediet erobret andre af avisernes før så
sikre domæner. Det tvinger dem til at træffe afgørende strate-
giske valg: Hvad skal de leve af i fremtiden? 

Deres hidtidige forretningsmodel er dels overhalet af vir-
keligheden, dels overtaget af andre og stærkere medier.
Valget skal træffes hurtigt, hvis det for en gangs skyld skal
kunne kaldes proaktivt. Ellers fortsætter markedet med at
træffe beslutningerne hurtigt og dramatisk. Det har mange
bladvirksomheder måttet erkende, og flere vil uundgåeligt
følge efter de kommende år. Det er skriften på væggen for de
resterende. Aldrig har udfordringen til deres kreativitet , for-
retningssans og omstillingsevne været større.

Overhalet af virkeligheden
Statistikkerne taler deres tydelige sprog: Dagbladene taber
på alle dimensioner. Netmedierne har langt flere søgninger
og dominerer også annoncemarkedet. I USA optræder ingen
aviser på listen over de mest populære websites. Den højest
placerede er New York Times, der rangerer som nummer 98.
Herhjemme stagnerer besøgene på avisernes egne nyhedssi-
tes, mens de buldrer frem især på de amerikanske sites.
Sociale medier som Facebook har snart flere besøg end alle
de største nyhedssites tilsammen. En ny trendundersøgelse
fra Gallup viser samtidig, at online markedsføringen i 2009
vil øge sin betydning med 86 pct., mens dagbladenes vil blive
den helt store taber. Se tekstboks.

Tallene bekræfter blot yderligere de nye vilkår på medie-
markedet: Dagbladene har ikke alene reageret sent på udfor-

dringen fra netmedierne, men også forkert. Dermed har de
sat deres eksistens på spil på et meget kritisk tidspunkt. 

Ideen om at erobre markedsandele ved at forære nyheder
væk på nettet er en stor strategisk fejltagelse. Ved at bidrage
til udviklingen af en gratiskultur har dagbladene kastet sig ud
i en håbløs konkurrence, som de kun kan tabe. De undermi-
nerer ikke alene en vigtig indtjeningskilde, abonnements-
indtægterne, og bliver prisgivet et meget følsomt og ofte
ustabilt annoncemarked. De tvinges også til den uniforme-
ring af deres indhold, som netmediet dikterer. Dermed risi-
kerer de at sætte den originalitet over styr, der til syvende og
sidst skaber kundeloyaliteten. 

Fejlen er vanskelig at rette. Det er uhyre svært at vænne
folk til at betale for hidtidige gratisydelser. Dagbladene har
bestyrket brugernes opfattelse af nettet som et åbent gratis-
medie. Den ide har ikke mindst de unge taget til sig. Det
kræver en kreativ kraftanstrengelse af uset omfang hos dag-
bladene at skrue udviklingen tilbage. Kun få af dem, bl.a.
Wall Street Journal, har succes med betalte websites. Og det
er som regel, fordi de aldrig har givet gratis adgang.

Dagbladene må erkende det svære – næsten umulige – i at
fusionere net- og printmediet i ét koncept. Det lyder umiddel-
bart indlysende at lade dem konvergere, men endnu mangler
vi at se den oplagte forretningsmodel. Hvad betaler man for
og hvordan? Om annoncerne alene og på lang sigt kan skabe
et fornuftigt forretningsgrundlag, er mere end uvist, især
fordi avisernes websites har svært ved at konkurrere med de
øvrige netmedier.

Realiteten er, at dagbladene ikke har evnet at udvikle en ny
bæredygtig forretningsmodel med rettidig omhu. De har for
længe troet, at deres betydning for samfundet og demokrati-
et var garantien for deres eksistens. Den journalistiske selv-
forståelse og selvhøjtidelighed har igennem tiderne været
lammende for bladenes nytænkning. 

Ikke mange fag har demonstreret så stor konservatisme og
så lille omstillingsevne som det journalistiske håndværk.
Gennem mine 50 år i journalistik har det været småt med de
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Figur: Andelen af befolkningen, der læser avis, rasler ned. Blandt 
de unge under 30 læser over halvdelen meget sjældent eller aldrig 
avis.

Kilde: Kulturundersøgelsen, 2004.

MM | Dagbladene har tabt de unge
Andel af forskellige aldersgrupper, der meget sjældent eller aldrig
læser avis, 2004
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Figur: I 2007 overhalede internettet for første gang dagbladene 
som amerikanernes primære nyhedskilde. Blandt de unge 
under 30 (ikke vist) ser internettet sågar ud til at overhale tv-
mediet som primær nyhedskilde inden for år 2009.

Note1: “Hvor læser du de fleste nationale og internationale nyheder?”
Kilde: Pew Research Center.
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radikale innovationer. Nok er bladene blevet mere indbyden-
de at læse og den analytiske journalistik opprioriteret, men
man skal være tæt på branchen for at føle de store udviklings-
spring.

Som medlem af International Media Council – et interna-
tionalt forum for medieledere fra hele verden – deltager jeg
løbende i drøftelser om pressens udfordringer og mulighed-
er. Det er slående, så defensive diskussionerne er. De bekræf-
ter, at selv de største og fremmeste medier er blevet overra-
sket af den nære fremtid. Her har de igennem generationer
levet af at skulle vejlede andre om morgendagen – og som
udtryk for skæbens bitre ironi har de overset deres egen. 

På et tidligere møde var temaet, om journalistikken over-
hovedet har en fremtid i dens kendte form. Deltagerne nåede
ikke til nogen klar konklusion – og var dermed reelt selv med
til at afsige dødsdommen. Det hjælper naturligvis ikke på
kredsens selvværd, at netguruer og potentielle investorer
rutinemæssigt afskriver dagspressen som en forretningside,
det er værd at sætte penge i.

Alt sammen støtter det den konklusion, at dagspressens
problemer i høj grad er selvforskyldte og kun kan forklares
med dårligt strategisk og innovativt lederskab gennem en
meget lang årrække. Det samlede medieforbrug har aldrig
været højere og stiger fortsat. Dagbladene har blot alt for sent
defineret og forstået deres egne muligheder og i stedet ladet
omverdenen bestemme dem. Og her taler udviklingen hidtil
sit klare, men lidet opmuntrende sprog. Dagbladenes oplag
falder over en bred front i såvel ind- som udland. Eneste und-
tagelser er blade, der rammer specifikke målgrupper og der-
for skaber større værdi for læserne. Gennemsnitligt er faldet
på omkring 5 pct. bare i 2008. 

Når dagbladenes oplag overalt styrtdykker netop nu, skyl-
des det ikke så meget den økonomiske krise. Den er blot den
udløsende faktor: Folk vurderer blot deres behov mere nøg-
ternt, og desværre kommer mange til den erkendelse, at avi-

sen ikke er en nødvendighed – på et tidspunkt, hvor behovet
for at forstå en stadig mere kompleks omverden burde være
større end nogensinde. Læserne mener åbenbart, at det
behov dækkes udmærket af andre medier. 

De bekymrende tal markerer blot starten på de kommende
års dramatiske generations- og magtskifte i medieverdenen.
Netop den økonomiske krise vil accelerere et barsk udskil-
ningsløb. Hvis billedet skal vendes, forudsætter det, at blade-
ne de kommende år præsterer et historisk turnaround under
de sværest tænkelige markedsvilkår. At vinde kræver ikke kun
stor kapitalkraft, men i endnu højere grad også stærk innova-
tionskraft.

Det strategiske valg
Den hidtidige udvikling på mediemarkedet tyder på en over-
legen sejr til de nye netmedier. Men det er ikke givet på for-
hånd. Feltet er stadig åbent. Den næste mediegeneration byg-
ger ikke pr. automatik på netmediernes succes eller forstær-
ker deres positioner. Den fremtidige udvikling i
medieforbruget bliver lige så kompleks og uforudsigelig,
som den hidtidige har været. Der begynder dog at tegne sig
klare konturer, som medieaktørerne må forfølge og forstå.
Og de er ikke uden muligheder for de mest innovative og livs-
kraftige dagbladshuse.

Trods hårde odds kan det ikke udelukkes, at udvalgte blad-
huse formår at gå imod strømmen og konsolidere deres mar-
kedspositioner. Herhjemme har de to store bladkoncerner
Berlingske og Politiken/JP sat betydelige ressourcer ind på at
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Figur: Netbaserede annoncer har overhalet annoncerne i 
dagbladene.

Note1: Tallene er baseret på indberetninger fra de største indrykkende bureauer, der re-
præsenterer hovedparten af al medieomsætning i Danmark. 
Kilde: DRRB.

MM | Internettet vinder annoncemarkedet
Annonceomsætning på internet og print i Danmark

1998 2008

Annonceomsætning, mio. kr.

Dagblade

Internet

1.600

800

0

Figur: Det er dagbladene, der betaler for internettets annonce-
boom. Kun 16 pct. af midlerne, der bliver taget fra dagbladenes 
printudgaver, bliver brugt på avisernes egne netsider. Resten ryger 
til annoncering på helt andre websites.

Kilde: Gallup Trendanalyse, 2009.
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repositionere sig, om end med forskellige strategier.
Berlingske forfølger en enhedsstrategi, der samler alle res-
sourcer omkring styrkelsen af ét fælles brand. Politiken/JP
udvikler i stedet deres subbrands – de enkelte blades profiler.
Begge bladhuse satser samtidig hårdt på nettet.

Om den ene strategi er bedre end den anden, er svært at
afgøre. Det er heller ikke det udslagsgivende. Det bliver til
gengæld, hvordan de formår at ramme deres kunders stadig
mere specifikke og segmenterede behov.

Det vigtigste for ethvert stort bladhus er kundernes loyali-
tet og idenfikation med et stærkt brand. Problemet er, at dag-
blade og deres journalister generelt har været mere forelske-
de i deres avis end i deres kunder. Og mister man først kon-
takten til kunderne, er de nemme at friste over til andre medi-
er. De dagblade, der hurtigt kan flytte fokus fra produktet til
kunderne, har et godt udgangspunkt for at dominere næste
fase i medieudviklingen. 

Denne vurdering bygger på den antagelse, at vi bevæger os
ind i en periode med et kraftigt stigende behov for at kunne
navigere i et stadig mere komplekst samfund, med stadig
flere tilbud, risici og muligheder. Vores sikkerhed og tryghed
trues, og vores mulighed for at skabe overblik forringes. Nok
vil de hurtige og præcise netmedier kunne ramme visse
behov, og de sociale medier imødekommer ønsker om kon-
takt til andre ligesindede. Men der vil stadig være uopfyldte

krav om klare holdepunkter. Der er ingen tvivl om, at netme-
dierne også vil kunne tilgodese dem. Men her har de store
mediehuse med hundredtusindvis af loyale læsere et for-
spring, hvis de da ellers tør og kan udnytte det. De har fortsat
muligheden for at blive troværdige vejledere og rådgivere for
et tryghedshungrende publikum i en en ny medietid.

Men det kræver en helt anden form for omstillingsevne,
end dagbladsvirksomhederne hidtil har demonstreret. Når
man tænker på, hvor lange interne processer det har krævet
for Politiken og Berlingske at gennemføre de hidtidige
omlægninger, kan man tvivle på, at de overhovedet har res-
sourcer og kræfter til at tage flere og større skridt. Med al
respekt for deres hidtidige initiativer er det tvivlsomt, om de
alene formår at sikre fremtiden. 

Det kræver f.eks. mere end en “katastrofalt stor søndags-
avis” at vende oplagsudviklingen på Politiken. Måske havde
søndagslæserne større behov for en katastrofalt meget min-
dre søndagsavis, der hurtigt og overskueligt kunne føre dem
ind i relevante emner og muligheder på en i forvejen tæt pak-
ket helligdag.

Konturerne af næste mediegeneration
Tilbage står, hvordan medierne i praksis skal forholde sig til
behovet for en “tryghedsjournalistik” – og hvordan den kan
omformes til en bedre forretningsmodel. Nedenfor beskrives
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Udviklingen på netmarkedet illustrerer tydeligt, at bladhusene har
tabt det førete slag om de digitale mediebrugere stort. Både her-
hjemme og i udlandet har de trykte medier meget svært ved at
sikre sig fodfæste på internettet. 

Top-100 over de mest besøgte hjemmesider i verden er domineret
af de store søgemaskiner og sociale netværk. Ingen af avisernes
netsider er med, bortset fra New York Times, der akkurat formår at
klemme sig ind som nr. 98. 

Udviklingen bekræftes yderligere af en analyse, der viser, at internet-
tet i 2007 for første gang overhalede dagbladene som amerikaner-
nes primære nyhedskilde. Den vigtigste er fortsat tv, men blandt de
unge under 30 år er magtskiftet ved at være totalt. Her vil nettet
antagelig erobre førstepladsen i 2009.

Der er blandt brugerne ingen tvivl om årsagen til nettets populari-
tet: Det er den nemmeste måde at få nyheder på, svarer 56 pct.
af amerikanerne ifølge en analyse i McKinsey Quarterly. Andre højt
prioriterede årsager er: Nettet dækker de fleste emner. Man kan
selv bestemme, hvornår man vil læse nyhederne. Og der er løben-
de adgang til de seneste nyheder. Det betyder åbenbart mindre,
om nyhederne er korrekte. Kun 19 pct. mener, at nettet har den
mest korrekte information eller kan levere den mest dybdeborende
analyse. Der bruges heller ikke land tid pr. besøg. Facebook fører
med 4 minutter i gennemsnit, mens avisernes hjemmesider kun
ofres 27 sekunder pr. gang.

Samme tendens slår igennem på det danske marked, både når
det gælder søgninger på nettet og annoncer på nettet:

• Informationssøgning: Trods ihærdige satsninger er det kun lyk-
kedes nyhedsmedierne at opnå en beskeden andel af det sam-
lede tidsforbrug på nettet, nemlig 15 pct. Søgeportaler sidder
på 32 pct., og hvad der er nok så interessant: De sociale net-
værk som Facebook har på kort tid erobret en markedsandel på

12 pct. og vil antagelig overhale de syv største danske nyheds-
sites i år. De har stort set ikke hentet nye brugere i 2008, nem-
lig sammenlagt en vækst på 1 pct. Tidsforbruget på de store
udenlandske sites nærmest eksploderer i øjeblikket. Blandt
danskere over 15 år har Facebook f.eks. demonstreret en væks-
trate på over 400 pct. i perioden marts-oktober 2009 – fra 2,5
millioner timer til 12,6 millioner timer. Samlet set er de uden-
landske, primært amerikanske, siders andel af danskernes
samlede tidsforbrug på nettet steget med 16 pct. i 2008.

• Annoncering: Nettet er også det nye dominerende annonceme-
dium. Den samlede annonceomsætning på nettet nærmer sig
kraftigt tv- og printmediernes. Selvom dagbladene kan notere
pæn vækst, tyder alt på, at de sammenlagt vil tabe store mar-
kedsandele. Gallups medieanalyse for 2009 viser, at 61 pct. af
online-annonceringen i 2008 blev hentet fra andre medier, og
tallet ventes at stige til 72 pct. i år. Dagbladene er de store
tabere. 58 pct. blev nemlig taget fra landsdækkende dagblade,
og tallet forudses at vokse til 62 pct. i år. Men kun en besked-
en del af annoncerne, 10 pct. flyttede over på avisernes egne
websites. De 450 største annoncører i Danmark er ikke i tvivl
om, hvilken vej det blæser på det digitale mediemarked:
Dagbladene bliver de store tabere. I en trendanalyse fra Gallup
har de vurderet, hvilke medier der bliver udviklingens vindere og
tabere. Mens online-markedsføring i 2009 vil øge sin betydning
med 86 pct., forudses de landsdækkende dagblades betydning
at blive reduceret med 56 pct. De andre store tabere er øvrige
printmedier som magasiner, gratisaviser, lokale ugeaviser, lokale
dagblade m.fl.

Udviklingen på netmarkedet illustrerer tydeligt, at bladhusene har
tabt det første slag om de digitale mediebrugere stort. Både her-
hjemme og i udlandet har de trykte medier meget svært ved at
sikre sig fodfæste på internettet. 

MM | Nederlag på nettet



i kort form hovedpunkterne til et nyt mediekoncept. På
mange måder tager det udgangspunkt i ideer, som allerede
praktiseres flere steder – men oftere spredt og famlende end
helhjertet og selvbevidst. Et nyt mediekoncept udfordrer både
markedsforståelsen, den måde, de enkelte produkter kombi-
neres på, og indtjeningsmodellen.

MARKEDSUDVIKLINGEN

Bladhusene må opgive at anskue deres kunder som en stor
gruppe på en halv eller en hel million læsere. For det første
skal de netop ikke opfattes som læsere. Det må være regel nr.
1 at betegne dem som kunder. Det danner andre billeder og
udtrykker en anden form for nærhed. At have adgang til en
halv eller hel million kunder er jo et fantastisk udgangs-
punkt, forudsat at man har en klar fornemmelse af deres
behov.

Næste skridt må være erkendelsen af, at disse behov er for-
skellige. De store bladhuse skal med andre ord gå fra et
omnibuskoncept til et nichekoncept. Der er umiddelbart
langt større forretningsmuligheder i at servicere ti kunde-
grupper a 100.000 med klart definerede behov i stedet for at
skyde med spredehagl og forsøge at ramme et fælles uklart
behov hos 1 million mennesker med ét produkt – og gentage
øvelsen hver dag. Fordelen ved at segmentere markedet er
netop, at man kan levere større nytteværdi. Dermed kan man
også udløse større betalingsevne og sikre annoncørerne mere
præcise målgrupper. 

PRODUKTUDVIKLINGEN

Kodeordet er at bevæge sig fra information til navigation. Det
er nødvendigt at droppen ambitionen om et bredt udbud af
viden til fordel for et prioriteret udbud. Mediebrugerne bliver
i forvejen overfodret med information i stadig stigende grad.
Det er bl.a. netmediernes hidtidige problem. Derfor er der
behov for medier, der ikke bare fylder mere information på,

men påtager sig at navigere – at være det enkelte menneskes
GPS-system i en fortravlet hverdag med alt for mange infor-
mationer og tilbud.

Behovet for at blive navigeret i stedet for informeret deles
af de fleste mennesker i mange forskellige situationer – i
lokalsamfundet såvel som på direktionsgangen. Ud-
fordringen er præcist at ramme de vidensbehov, et menneske
har for at kunne orientere og begå sig i et moderne samfund.
Betingelsen er et godt kendskab til kunderne og det land-
skab, de bevæger sig i. Det er især en udfordring til det jour-
nalistiske mindset. Journalister er uddannet til at være kriti-
ske og problemorienterede. Men der er ikke meget navigati-
on i at efterlade kunderne med en stak artikler om uforløste
problemer og skandaler. De kan være en nødvendig forud-
sætning for at hjælpe kunderne med at navigere, men aldrig
et mål i sig selv. 

Hvilke kanaler der danner ramme om navigationen,
afhænger af formålet. Budskabet bestemmer mediet og ikke
omvendt. Nettet vil uundgåeligt være en integreret del af kon-
ceptet – men det vil trykte medier også, i form af blade, hånd-
bøger etc. Der er ingen tvivl om, at nettet alttid vil spille en
central rolle, alene fordi det er et effektivt og hurtigt medie.
Men det har også sine begrænsninger, når behovet er at skabe
forståelse og indsigt. Det fremgår af utallige undersøgelser
af, hvor meget tid den enkelte bruger på nettet. Facebook
fører med gennemsnitligt fire minutter pr. besøg, mens dag-
bladenes nyhedssites er nede på omkring 30 sekunder. 

Det optimale navigationsmedie skal kunne spille på en
flermedial strategi. Men det er afgørende, at medierne til-
sammen trækker på ét klart forretningskoncept. At komme
tæt på 50.000-100.000 kunders behov og opbygge en gensi-
dig loyalitet kræver en kombination af mange forskellige til-
gange og dermed en ny forretningside.

FORRETNINGSUDVIKLINGEN

Mulighederne hviler på synergi og repetition. Det økonomisk
dræbende for et dagblad er de store omkostninger ved at
skabe et nyt kvalitetsprodukt til én kundegruppe hver dag.
Det er en dyr vare med en høj fordærvelighed og ringe gen-
brugsværdi. Det kræver ikke meget økonomisk indsigt at
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Figur: Medierne udgør en meget lille del af det samlede tidsfor-
brug på internettet.

Kilde: FDIM/GEMIUS Danmark.
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Figur: Hurtigt overblik er vigtigere end indsigt.

Kilde: McKinsey Quartely, 2007.
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gennemskue skrøbeligheden i konceptet. Gennemsnitligt
bruger kunden måske ti-femten minutter på dette formidab-
le forarbejde. Det er store anstrengelser at gøre sig for at
opnå en kortvarig og måske tvivlsom opmærksomhed. Fordi
produktet skal ramme interessefællesskabet mellem måske
500.000 læsere, bliver nytteværdien tilsvarende lav. Intet
under, at loyaliteten er spinkel og frafaldet stort. 

En flerhed af nichemedier med høj nytteværdi åbner til
gengæld for udvikling af synergier og udgivelse af suppleren-
de produkter. Det handler om at kunne repetere sin viden
mest muligt og derigennem skabe flest mulige indtjenings-
strømme. Det vil ikke sige flest mulige kunder, men højst
mulig omsætning pr. kundesegment og pr. enkeltkunde. Her
ligger en spændende forretningsmodel. Det lyder som et ele-
mentært uddrag fra en lærebog i almen økonomi, men dag-
bladene har hidtil praktiseret det modsatte: at tiltrække flest
mulige kunder til lavest mulig pris – og under store omkost-
ninger hver dag tilbyde dem et nyt produkt, som de i vidt
omfang kan få gratis.

Navigationsmodellen handler om at tilbageerobre
indholdet som slagvare – “content is king” – og levere det i en
form, der er tilpasset det moderne menneskes hverdag og
behov. Det vil sige: gennem de til formålet optimale kanaler.
Det forudsætter nærhed til kunden, troværdighed og loyali-
tet. Det er en vare, som flere medieudbydere kunne udvikle og
positionere sig på. 

Og vinderne er ...
Slaget om fremtidens mediebillede er stadig åbent. Flere
typer af aktører kan endnu nå at gøre sig gældende – hvis de
formår at udvikle forretningsmodeller, der er tilpasset en ny
markedsvirkelighed. 

• DAGBLADSHUSENE har umiddelbart gode forudsætninger i
kraft af deres store loyale kundegrupper, erfaringer med
vidensindsamling, redigering mv. samt deres akkumulere-
de erfaringer med netmediet. Tre forhold trækker den
anden vej: For det første bevæger de sig traditionelt lang-
somt som følge af indarbejdede og nedarvede traditioner.
For det andet er journalister sjældent mønsterbrydere og
nytænkere, men skeptikere. Der findes ikke mange
eksempler på, at de har initieret radikale nybrud i medie-
verdenen. Som tidligere nævnt er det også en medvirkende

årsag til, at dagbladene er mere reaktive end proaktive. For
det tredje er mange af kandidaterne så økonomisk træng-
te, at det måske mere er et spørgsmål om at overleve næste
år eller kvartal end at tage et innovationsspring ind i en
langsigtet fremtid.

Hvis dagbladshusene virkelig skulle tænke nyt og inno-
vativt, kunne de f.eks. starte med at forestille sig en frem-
tid uden den daglige avis. Den begrænser nytænkningen
og omstillingsevnen og muligheden for at komme endnu
tættere på kunderne. De fravælger alligevel avisen i stigen-
de omfang, og det er tåbeligt at miste måske en million
loyale kunder, fordi man af princip vil holde fast i et døen-
de produkt. Enhver bladchef bør i 2009 gøre sig seriøse
overvejelser om alternativet til den daglige avis.

• NETMEDIERNE er oplagte kandidater til at sætte sig på kom-
mende mediekoncepter. Ikke alene bevæger de sig hurtigt
– de kan nemt udvikles til at ramme kundernes behov for
at blive navigeret. Den manglende erfaring med at levere
indhold med dybde – og berøringsangst for at tage sig
betalt for det – kan dog spærre for mulighederne på kort
sigt. 

• EKSISTERENDE NICHEMEDIER som Børsen eller Mandag
Morgen arbejder i realiteten med navigationskonceptet
allerede. Det er måske også en medvirkende forklaring på,
at begge virksomheder hidtil har klaret sig godt.
Nytteværdi og kundekontakt er krumtappen i deres forret-
ningsmodeller. Mandag Morgens mission om at sikre den
korteste mulige afstand fra en risiko til en mulighed er
direkte udsprunget af behovet for at levere strategisk
opdateret viden til en meget afgrænset målgruppe:
Samfundets topledere. 

• NYE MEDIEENTREPRENØRER. Som så ofte i mediehistorien
kommer nybruddene helt udefra: fra innovative sjæle, der
uden kulturelle bindinger identificerer de helt nye forret-
ningsmuligheder. Det samme kan meget vel komme til at
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Figur: Det er ikke just netaviserne, der topper listen over mest 
besøgte hjemmesider i verden. New York Times’ hjemmeside 
kommer ind på plads nr. 98.

Kilde: Alexa.
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Figur: De amerikanske netsites har i 2008 oplevet en næsten eks-
plosiv vækst, anført af Facebook.

Kilde: FDIM/GEMIUS Danmark.
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gælde udviklingen af fremtidens medier. Netmediets store
gennembrud blev skabt af unge uerfarne universitetsstu-
derende. På samme måde kunne man forestille sig, at
næste generation af medieiværksættere hverken følte sig
hjemme i de gamle dagblade eller blev vidensmæssigt til-
fredstillet i de overfladiske netmedier. Kobler de en med-
født forståelse for internettets muligheder med ønsket om
hurtigt og troværdigt at komme på omgangshøjde med
verden omkring dem, ligger mange muligheder åbne.

Hvem den endelige vinder bliver, bestemmer medierne selv.
De har alle potentialerne. Det sandsynlige – og mest ønskeli-
ge – er, at brugernes nye behov påvirker alle initiativer og
koncepter og dermed skaber en selvforstærkende udvikling.
Men i tilfældet med netmedierne var det altså et Google, der
tog førertrøjen og satte de nye normer og standarder. I dette
tilfælde er feltet åbent. Vinderne bliver utvivlsomt den hurtig-
ste og mest innovative gruppe.

Om næste udviklingstrin i medieverdenen bliver nøjagtig
som her beskrevet, er svært at sige. Men ét er sikkert: Vi er
hastigt på vej ind i en ny fase, nationalt som internationalt.
Medieudviklingen accelereres de næste par år af den økono-
miske krise. Den udfordrer og lukker en række traditionelle
medievirksomheder, men afdækker også behov for nye. Bl.a.
fordi den aktuelle krise ikke er traditionel, men udtryk for, at
vi bevæger os ind i en anden verdensorden, hvor udfordringer
og muligheder er vævet sammen i et langt mere komplekst og
uoverskueligt mønster. Det skaber behov for ny tryghed, og
den skabes bl.a. gennem medier, der er i stand til at hjælpe
det enkelte menneske til at forstå og forholde sig til de nye
vilkår – og gøre det på det enkelte menneskes præmisser.

Det er en ufattelig spændende udfordring og mulighed for
medieverdenen. Men den skal gribes nu. Og for de trængte
dagblade understreger det behovet for, at de meget hurtigt
træffer afgørende strategiske valg, så de ikke endnu en gang
overraskes af de forudsigelige nyheder. MM
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Figur: Fremtidens succesmedier bliver dem, der kan tilbyde kunderne prioriteret viden og målrettet navigation med en høj nytteværdi.

Kilde: Mandag Morgen.

MM | Medieverdenens paradigmeskifte
Kompetencer hos de traditionelle dagblade og fremtidens nichemedier
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Jubilæum

Erik Rasmussen kan se
tilbage på en af de mest
opsigtsvækkende karrierer i
dansk presse.

få mediefolk kan se tilbage på så lang en aktiv karriere i medieverdenen som Erik Rasmussen,
Mandag Morgens stifter, administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør. Den 21. marts
er det 50 år siden, han startede som 17-årig journalistelev på Bogense Avis. Gennem sine mange
år som leder af forskellige mediehuse har Erik Rasmussen øvet stor indflydelse på erhvervs- og
samfundsdebatten i Danmark. Et imponerende antal af fremtrædende erhvervsledere, politikere og
eksperter har igennem de seneste årtier været engageret i et eller flere af de mange netværk, inno-
vationsprojekter mv., som Erik Rasmussen har etableret i en stadig stræben efter at udfordre sam-
fundets ledere til nytænkning og omstilling. Netop nytænkningen har været fællesnævneren i Erik
Rasmussens karriere.

Efter få år på danske provinsblade, et studieophold i USA og arbejde for amerikanske dagbla-
de blev han ansat på Berlingske Aftenavis. Sammen med Uffe Ellemann-Jensen fik han så stor suc-
ces med udviklingen af en ny form for analytisk erhvervsjournalistik, at han i en alder af kun 27 år
blev headhuntet til posten som chefredaktør for det dengang hensygnende dagblad Børsen. Oplag
og økonomi var skrantende. Opgaven for Erik Rasmussen blev at relancere Børsen og gøre det til
krumtappen i en moderne blad- og forlagsvirksomhed. Han sikrede den nødvendige kapital fra det
svenske mediekonglomerat Bonnier i Sverige, og 1. september 1970 blev “Det nye Børsen” præs-
enteret i det nuværende tabloidformat. Projektet lykkedes, og de følgende år steg oplaget kraftigt,
sideløbende med udviklingen af bogforlag, konferencevirksomhed m.v.

Siden var Erik Rasmussen i fire år direktør for de danske selskaber under den nuværende Egmont-
koncern, Gutenberghus-Bladene. I 1980 stiftede han Forlaget Management, der stod for udgivel-
sen af Politisk Ugebrev, månedsmagasinet Management og etableringen af tænketanken Managements
Erhvervspolitiske Forum. Siden var han med til at opbygge et nyt stort erhvervsmagasin i Danmark
– det blev til Børsens Nyhedsmagasin (nu Berlingskes Nyhedsmagasin). 

Efter det var Erik Rasmussen med til at stifte tænketanken Forum for Industriel Udvikling i sam-
arbejde med Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Baltica og pensionskassen PKA. Her arbejdede han i
tre år, og det gav ham inspiration til etableringen af Mandag Morgen. I november 1989 udkom det
første nummer af Ugebrevet Mandag Morgen. Hermed stod Erik Rasmussen atter en gang i spid-
sen for en nyskabende medievirksomhed. Denne gang sammen med sin kone, Sidsel Bogh, som
overtog ansvaret for salg og markedsføring af Ugebrevet. Det ansvar har hun stadig og har siden
været Erik Rasmussens nærmeste sparringspartner. Mandag Morgen udviklede sig hurtigt og om-
fattede også tænketanken Strategisk Forum. 

I dag er Mandag Morgen en virksomhed i vækst. Under Erik Rasmussens ledelse har Mandag
Morgen taget springet fra det nationale til det internationale marked. Fra at være en bladvirksom-
hed er det i dag også en toneangivende tænketank med stærke globale partnerskaber, og flere no-
belpristagere har i det forløbne år været gæster på Mandag Morgens konferencer. Ud over at have
etableret en udgivervirksomhed i Norge er Mandag Morgen også initiativtager til internationale kli-
maprojekter som Nordic Climate Solutions og Copenhagen Climate Council. Den 24.-26. maj er
Mandag Morgen således vært for et globalt erhvervstopmøde i København med deltagelse af en
række af verdens førende erhvervsledere, politikere og videnskabsfolk. 

Som kvittering for sin indsats er Erik Rasmussen af World Economic Forum blevet udpeget som
en af verdens 100 mest indflydelsesrige mediepersoner og er medlem af International Media Council.

MM

50 år som journalist,
redaktør og iværksætter

PORTRÆT


