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arbejder journalister og programmedarbejdere med at for-
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iPod’en og mobiltelefonen. 

Bogen handler om, hvordan fler- og tværmedialitet fore-
findes, begribes og udøves i medieorganisationer nationalt
og internationalt. 

Antologien arbejder med perspektiver på fler- og tværme-
dialitet både udadtil i forhold til brugeren og indadtil i selve
medieorganisationerne.

På tværs af medierne er en nordisk antologi om at arbej-
de på tværs af formater og kanaler i medieorganisationer.
Bogens bidragsydere er de mest markante forskere inden
for feltet i Norge og Danmark. 

9 788791 620331

ISBN 87-91620-33-3
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kompetenceudvikling har som mission
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medier adgang til viden i verdensklas-
se, gennem det vi selv udvikler og gen-
nem stærke nationale og internationale
kompetencenetværk.
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der fra strategi til daglig praksis.
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T onni Mortensen fra Nørresundby er en ganske almindelig nordjysk
mand. Men i foråret 2006 blev han menneskeliggørelsen af en sats-

ning På tværs af medierne, som mediehuset Nordjyske Medier gennemfør-
te. Tonni blev nemlig vinder af konkurrencen ”Fedtfejden” ved at tabe ikke
mindre end 45 kg.

Fedtfejden og websitet www.fedtfejden.dk er et eksempel på, hvorledes
et mediehus kan være med til at tackle et stort samfundsmæssigt problem:
Den stigende overvægt.

Knap 3000 nordjyder meldte sig i løbet af fejden som deltagere i det
fælles forsøg på at smide de overflødige kilo. Mange flere læste om fejden
i avisen eller så og hørte indslag i TV og radio.

Fedtfejden er blot ét af mange eksempler i denne bog på, hvordan
mediehuse ved at bruge samtlige til rådighed værende medier kan skabe
så stor interesse og opmærksomhed omkring et initiativ, at gennemslags-
kraften – eller synergieffekten – bliver større end den som umiddelbart
opnås ved at lade hvert enkelt medies indsats tælle hver for sig.

Denne antologi handler om, hvordan sådanne indsatser På tværs af
medierne forefindes, begribes og udøves i medieorganisationer nationalt
og internationalt. I stadig flere norske, danske og internationale medieorga-
nisationer arbejder journalister og programmedarbejdere med at fortælle
historierne på kryds og tværs i avisen, radio, tv, på nettet, til ipod’en og til
mobiltelefonen.

Antologien giver en række bud på, hvordan historiernes tværgående
karakter gribes an og forstås. Bidragyderne er norske og danske journalist-
og medieforskere, der har undersøgt og beskrevet en række norske, dan-
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ske og internationale medieorganisationers håndtering af de tværgående
satsninger ud fra to overordnede perspektiver:

• Udadtil (i forhold til brugeren):
Med fokus på den tværgående kommunikation, der finder sted over for

brugerne i konkrete tværmediale programkoncepter og historier.
• Indadtil (i selve medieorganisationerne):
Internt i medieorganisationerne øges samarbejdet mellem de forskellige

mediemedarbejdere og forventninger om synergi i form af effektivisering
og vidensdeling er fremherskende.

Bogen er inddelt i seks afsnit: Definitioner, management, strategier &
udfordringer, produktion, organisation & redaktion, fiktionsunivers &
brugssynergier, sprog & udtryk og værktøjer.

Afsnittene anvender de to perspektiver udadtil og indadtil i forskellige
dimensioner: Fra teoridannelser over medieorganisations- og produk-
tionsanalyser på forskellige niveauer til analyser af konkrete koncepter og
sidst men ikke mindst bud på operationelle værktøjer til kvalitetsvurdering
af arbejdet med tværmedialitet.

Bogen henvender sig primært til studerende ved journalistuddannelser
samt medievidenskabelige og kommunikative uddannelser.

Interesserede praktikere og ledere i medievirksomheder er en særlig
målgruppe, idet de ofte har påpeget manglen på systematisk viden om
fænomenet ved overgangen til tværmedial organisering og produktion.

Vi håber, antologien kan tjene til at fylde nogle af disse huller i den fæl-
les viden ud.

Århus, marts 2007
Anja Bechmann Petersen

Steen K. Rasmussen
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