
     

  

Danish University Colleges

Fortællevirkemidler:

hvad har broadcast-TV lært af SoMe-video?

Pallesen, Thomas Aagaard

Publication date:
2022

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Pallesen, T. A. (2022). Fortællevirkemidler: hvad har broadcast-TV lært af SoMe-video? Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/013129b4-5849-4f64-a9d3-82de8380760f


Udviklingsrapport v. Thomas Pallesen, DMJX, februar 2022 
 
Fortællevirkemidler: 
Hvad har broadcast-TV lært af SoMe-video? 
 
Introduktion 
I de senere år har mange TV-stationer brugt flere kræfter på at producere videoer, der er rettet til 
eller forventes delt på sociale medier som fx Facebook. Disse videoer har som regel et andet visu-
elt udtryk og en anden opbygning end de TV-indslag, de samme TV-stationer bringer på deres nor-
male sendeflade, og der er blevet arrangeret kurser og publiceret gode råd om ”den gode SoMe-
video”. TV-stationerne bruger imidlertid fortsat en stor del af deres ressourcer til at producere TV-
indslag til sendefladen, hvor også langt den største del af seningen er: De korte SoMe-indslag har 
deres primære publikum i aldersgruppen under 35 år, mens hovedparten af seerne på de danske 
TV-stationer er ældre (Rapportering om mediernes udvikling i Danmark: Sociale medier og nyhe-
der 2021). Ligesom SoMe-videoernes form er under fortsat udvikling, er også TV-formen på sende-
fladen under konstant forandring, om end langsommere. Spørgsmålet er nu, om virkemidlerne fra 
SoMe-videoer er begyndt at smitte af på fortælleformen på TV-indslagene i sendefladen. Har 
SoMe ændret spillereglerne eller inspireret til nye formgreb på sendefladen? 
 
Dette udviklingsprojekt forsøger at svare på følgende spørgsmål: 
 
Hovedspørgsmål: Hvordan har SoMe- og on-demand-formater påvirket formidlingen af nyhedshi-
storier på broadcast-TV – især i forhold til opbygning og brug af dramaturgiske og fortælletekniske 
virkemidler. 
 
Underspørgsmål 1: Gælder de klassiske dramaturgiske regler/vejledninger stadig, og i hvilket om-
fang er de blevet suppleret eller erstattet af ny regler/vejledninger? 
 
Underspørgsmål 2: Hvilke nye fortælletekniske regler/vejledninger har suppleret/erstattet de klas-
siske? 
 
Baggrund 
Spørgsmålet ovenfor giver kun mening, hvis vi forudsætter, at der findes en eller anden form for 
spilleregler eller konvention for, hvordan et TV-indslag på sendefladen er opbygget og fortalt. Hvis 
der ikke findes noget fælles formsprog, som både tilrettelæggere og seere forventes at kende 
(sidstnævnte blot ubevidst), men blot en talrig samling af individuelle eller tilfældige udtryk, kan 
man næppe tale om, at der sker afsmitning på noget. I så fald bliver formidlingsformen i de en-
kelte SoMe-videoer blot yderligere enkeltstående eksempler på mulige fortælleformer. 
 
I dette projekt forudsætter jeg derfor, at der findes et fælles formsprog for danske TV-indslag med 
journalistisk indhold. Dette er i overensstemmelse med bl.a. Peter Harms Larsens grundantagelse: 
”Der findes altså en slags skabelon for den gode historie som det er muligt at genkende når man 
støder på den i sin omverden…” (Larsen 2003). Denne forudsætning bliver indirekte testet i projek-
tet, idet informanterne alle selv bringer dette emne på banen.  
 



Mens der for dokumentarfilm og længere TV-programmer i midten af 1900-tallet blev udbredt for-
tællemodeller (Bondebjerg), var der for de korte nyhedsindslag ikke udbredte fortællemodeller før 
1980’erne (Hjarvad). I DR blev der på dette tidspunkt gennemført en række interne efteruddannel-
seskurser under titlen TV-SUM eller TVA-SUM (da kurserne var målrettet TV-Avisens medarbej-
dere, og senere TVAS-SUM efter Sportsafdelingen også blev omfattet). Bogstaverne SUM er en 
forkortelse af ”som udtryksmiddel”. Princippet bag kurserne var, at man ønskede at overføre den 
viden, der fandtes om anden formidling med levende billeder (film, dokumentarfilm, reklamefilm) 
til journalistiske TV-indslag. En af ophavsmændene, Peter Harms Larsen, formulerer senere hoved-
principperne således i lærebogen ”De levende billeders dramaturgi 2”: 
”… der findes en slags historiefortællingens grammatik som de fleste mennesker er blevet fortro-
lige med – samtidig med at de har lært deres modersmål 
… [det er de samme grundprincipper der ligger under fremstillingen af ”den gode historie” – uan-
set medie eller genre” (Larsens kursivering). 
 
TV-SUM præsenterede medarbejderne for en række værktøjer, forstået som teoretiske modeller, 
der gjorde det muligt at tænke på, tale om, analysere og producere TV på en ny måde (DR Perso-
nalekursus 1982). Nogle af de mest markante ændringer var disse (her formuleret som handlings-
anvisninger): 

- Vær bevidst om dit budskab – den såkaldt præmis – og lad det styre formidlingen (i mod-
sætning til forestillingen om den neutrale, objektive fortæller) 

- Analyser magt- og interessemodsætninger (med aktantmodellen) og brug det aktivt i for-
midlingen (igen i modsætning til forestillingen om den neutrale, objektive fortæller) 

- Gør de medvirkende til karakterer, som seerne kan identificere sig med eller i øvrigt føle 
med eller imod (i modsætning til, at de medvirkende blot er kilder, der afleverer informa-
tion) 

- Giv karakterne et mål – en quest – som seerne kan følge dem lykkes eller mislykkes i (i 
modsætning til at fokusere historien på den mere abstrakte, samfundsmæssige problem-
stilling) 

- Byg historien op med en stigende spændingskurve (i modsætning til nyhedstrekanten, hvor 
spændingen er aftagende). Idealet var berettermodellen, som var kendt fra analyse af fikti-
onsfortællinger, hvor spændingskurven varieres efter et nøje tilrettelagt mønster. 

- Brug kronologien (i modsætning til det traditionelle journalistiske ”bryd kronologien”). Ide-
alet var spillefilmen, hvor seeren bliver suget ind i det fiktive univers. 
 

Kurserne blev ikke kun holdt på DR, men også på flere TV2’s regionalstationer, da disse startede i 
1988-89. I løbet af 90’erne blev det omfattende og komplekse system af modeller skåret ned i 
DR’s opdaterede version, Power TV, der nu kunne gennemføres på færre kursusdage. Her blev be-
rettermodellen samtidig suppleret af en lignende model med to eller flere vendepunkter i stedet 
for point of no return (DR TV Udvikling 2001). I 00’erne blev systemet igen foldet ud i Peter Harms 
Larsens to-binds værk ”De levende billeders dramaturgi”, der var pensum på journalistuddannel-
serne på Journalisthøjskolen og SDU (Larsen 2003) 
 
Sideløbende, men uafhængigt af dette, udviklede der sig i USA en fortælletradition, som jeg her 
under et vil kalde visual storytelling. Den var også kendt under navne som Minnesota Workshop 
(efter hjemstedet for kurser på Metropolitan State University, Minnesota). Ideen bag visual 



storytelling var, at det burde være muligt at tilføje amerikanske TV-nyhedsindslag en anden fasci-
nation, end den der umiddelbart lå i emnet. Derved ville det være muligt at bringe seværdige hi-
storier om anden end ”hor, mord og ildebrand”. Også her blev en værktøjskasse præsenteret (Lar-
sen 2003). Blandt de væsentligste værktøjer/begreber var: 

- Narrative. Byg historien op som en fortælling med en handling fra start til slut. 
- Character. Gør en af deltagerne til hovedperson i fortællingen. 
- Journey. Lad hovedpersonen gå fra ”ingenting” til ”målet”. 
- Commitment. Skriv en kort og enkelt fortællesætning (budskab/vinkel) og fjern alt fra ind-

slaget, som ikke bidrager til denne (commit dig til budskabet/vinklen). 
- Setup og Payoff. Server oplysninger eller billeder for seeren, der først giver rigtig mening 

senere. Skab en forventning og indfri den senere for derved at holde seeren fanget. 
- Soundbite. Klip adskillige små stykker ”virkelig” lyd ind (ikke interview-lyd) for at give illusi-

onen om film (at være med selv) og skabe afveksling i formen. 
- Visual Proof. Show it – don’t tell it! Især de helt afgørende pointer skal dokumenteres/illu-

streres med relevante TV-optagelser. 
- Action-Reaction. Vis både handlingen og publikums/medvirkendes reaktion på handlingen 
- Shoot and move. Optage handling (og reaktion) fra mange vinkler 

 
Danske TV-journalister tog på kursus i USA og amerikanske TV-journalister og -fotografer holdt 
kurser i Danmark (John de Tarsio, John Larson). Deres ”hands on”-tilgang var et velkomment sup-
plement eller alternativ til det omfattende og komplekse TV-SUM: Værktøjerne fra visual storytel-
ling kunne umiddelbart tages med ud på optagelse og med hjem i redigeringsrummet, således at 
resultatet kunne ses samme aften på skærmen, klippet i en forfriskende, hurtig rytme. Oftest let-
tere historie, hvor der i bedste fald var en mere seriøs ”human interest”-vinkel på, som skabte af-
veksling i forhold til de mere seriøse, traditionelt fortalte historier (Holm 2007). 
 
I forbindelse med sit arbejde på først TV/Midt-Vest og derefter TV 2 Nyhederne har journalist Kri-
stian Frederiksen udledt en model for det gode nyhedsindslag, PKP-modellen. Modellen er udvik-
let induktivt ved observation, analyse og egenproduktion af et stort antal indslag og er primært 
tænkt som et handlingsanvisende værktøj til andre TV-reportere: Sådan opbygger du det gode ind-
slag! (Frederiksen 2012) Med inspiration i Aristoteles’ tredeling ”Begyndelse, midte og slutning”, 
opbygges indslag i følge PKP-modellen i tre faser: ”Præmis, konsekvens og perspektiv”. Rækkeføl-
gen er fast, og dette gælder også den forholdsmæssige varighed mellem faserne. Hver af faserne 
har deres eget formidlingsmæssige formål og tilsvarende hver en særlig fortællestil. Den første 
fase – præmisfasen – giver historiens hvem, hvad og hvorfor og fanger seeren. Den anden fase – 
konsekvensfasen – uddyber og dokumenterer historien, mens den sidste fase – perspektivfasen – 
som navnet antyder giver historien perspektiv og derefter udtoning. Modellen anviser ikke blot, 
hvornår de forskellige informationer skal afleveres, men som nævnt også hvilket fortællesprog, 
der hører hjemme i hver del af indslaget. Ligesom berettermodellen arbejder PKP-modellen med 
en grad af spændingsopbygning og tilbageholdt viden, men indslagets spændingskurve er struktu-
reret efter den journalistiske historie, ikke som i den klassiske berettermodel hovedpersonens 
”rejse”.  
 
I samarbejde med journalist Rasmus Sylvest Larsen har Kristian Frederiksen videreudviklet PKP-
modellen og suppleret den med den såkaldte plot-model, hvor TV-historier opdeles efter, i hvilket 



omfang det er muligt at præsentere en character (se ovenfor) og/eller følge et forløb – en journey. 
(Frederiksen & Larsen). Afsmitningen fra det amerikanske visual storytelling tradition er tydelig, og 
ligesom TV-SUM og Peter Harms Larsen understreger Frederiksen & Larsen, at det gode TV-indslag 
bruger virkemidler fra fiktionsfilmen. De to modeller er samlet i bogen ”Skarpt skåret”, som ifølge 
forfatterne ”først og fremmest er en adgangsbillet til det, alle stræber efter – en skarpt skåret hi-
storie”. Bogen bruges i dag som introduktion og undervisning på TV 2 Nyhederne og flere regional-
stationer. (Frederiksen og Larsen 2014) 
 
Senest har medieforsker Lene Heiselberg og TV-udvikler Christoffer Viskum Ebbesen beskrevet en 
model for opbygning af video-indslag til streaming, som de har kaldt ”Dragen”(Ebbesen & Heisel-
berg 2021). Modellen bliver præsenteret som et alternativ til berettermodellen, som ifølge op-
havsmændene ikke fungerer i streaming, hvor seeren ikke har tid eller tålmodighed til at vente på 
den tilbageholdte viden og spændingsopbygning, berettermodellen er baseret på. Dragen følger 
dog nogenlunde samme opbygning som berettermodellen, men anslaget er mere tydeligt: Indsla-
get skal starte med det allerbedste. Tilsvarende er udtoningen taget ud af modellen; indslaget 
stopper på toppen, på klimaks. Endelig erstattes det enkeltstående point of no return afmen 
række sceneskift, hvor hver scene ligesom selve indslaget begynder med noget meget markant. Da 
de markante anslag, interessevækkende sceneskift og muligheden for lejlighedsvis at droppe udto-
ningen allerede var en del af det oprindelige TV-SUM-undervisningsmateriale fra 1982 og POWER-
TV fra 2001, kan man måske diskutere, om Dragen er en egentlig ny model eller blot en opdateret, 
opstrammet berettermodel rettet mod streaming-produktioner. Modellen henleder dog opmærk-
somheden på et problem, som er blevet mere markant: Hvordan holder vi seeren fanget, indtil vi 
har fået hele historien fortalt? 
 
Der eksisterer af gode grunde ikke nogen kanon eller fælles opskrift for den danske TV-branche, 
men i TV-undervisningen på Journalistik på DMJX bliver følgende i dag betragtet som fælles gods: 

- Indslaget har én vinkel, som styres af journalisten – også når indslaget består af reportage 
med en enkelt person. (jf. præmis og commitment) 

- Nogle kilder/medvirkede gøres til bærende karakterer og får en mere fremtrædende plads 
i formidlingen, end deres bidrag af information berettiger til. (jf. karakter/character) 

- I reportage forsøger man at lave sekvenser med kronologi efter et traditionelt spillefilms-
ideal, gerne hvor den medvirkende laver noget (jf. quest/narrative/journey) 

- Næste alle indslag starter med et anslag og fortsætter med en præsentation og uddybning. 
Altså først en peak på spændingskurven og derefter et relativt fald. (jf. berettermodellen) 

- Energien forsøges fastholdt gennem indslag, og slutningen har ofte karakter af klimaks 
(endnu et peak på spændingskurven) eller evt. udtoning. (jf. berettermodellen) 

- Ved hjælp af setup og payoff skabes spænding gennem indslaget. Dette betyder, at der ar-
bejdes med en eller anden grad af tilbageholdt viden, der pirrer nysgerrigheden (setup) og 
først senere udløses i et payoff. Seeren skal vente. 

- Brugen af soundbite og visual proof er velkonsolideret, og virkemidlerne bruges ofte, når 
det er muligt (i forhold til optagemuligheder og emne). (jf. visual story telling) 

 
Metode 
Jeg har sendt udviklingsspørgsmålet til tre danske TV2 regionalstationer og i princippet overladt 
det til dem, hvordan de mener, det bedst besvares. På to stationer bliver spørgsmålet besvaret af 



redaktører samt af journalister, der af ledelsen er udpeget til interviewet, fordi de bliver betragtet 
som toneangivende for produktion til den traditionelle sendeflade. På den sidste station bliver 
spørgsmålet besvaret af to journalister, der både laver produktioner til SoMe og længere produkti-
oner til streaming og derfor forventedes at have reflekteret over forskellen. 
 
Interviewene fandt sted i foråret 2020 lige inden Covid-19-lockdown. De blev gennemført som se-
mistrukturerede kvalitative interviews, hvor jeg undervejs bidrager med opfølgende spørgsmål, 
små kommentarer og egne oplevelser i et forsøg på at få informanterne til at uddybe deres erfa-
ringer og kvalificere deres refleksioner. Forskningsspørgsmålet har været kendt af informanterne, 
og deres rolle har været klar: At hjælpe mig med at svare på spørgsmålet. De fleste interview har 
varet omkring en time. 
 
Interviewene er efterfølgende transskriberet i deres helhed, inkl. notering af gestusser o.l., og tek-
sten er derefter analyseret ved hjælp af meningskondensering (Brinkman 2015). En kollega har 
læst samtlige interviews og kommenteret på analysen. 
 
Mens analysen således burde være valid i forhold til forholdene på de tre TV-stationer, siger den 
ikke noget om forholdene på de øvrige danske TV-stationer. Her er det imidlertid vigtigt at erindre, 
at dette ikke er et forskningsprojekt, men et udviklingsprojekt, der skal bidrage til udvikling af TV- 
og videoundervisningen på journalistuddannelsen og evt. give inspiration til diskussioner i TV-
branchen i øvrigt. Ambitionen er at komme tæt på konkret praksis og ned i detaljen, og dermed er 
det brede, mere kvantitative aspekt fravalgt. 
 
Fund 
I det følgende afsnit vil jeg sammenfatte svarene fra de syv informanter, idet jeg ser efter gennem-
gående træk: Hvad er det generelle på de pågældende stationer? 
 
1. Hvad karakteriserer TV-indslaget? 
Det klassiske TV-indslag, som det beskrives på de tre stationer, er ikke bygget op som nyhedstre-
kant; seeren får netop ikke det vigtigste at vide med det samme. I stedet spændes en dramatur-
gisk bue ud over hele indslagets varighed: Der bygges op (interessen bliver pirret), mens der bliver 
lagt lag af information på, indtil seeren til sidst får ”præmien”.  
 
”Den gamle lineære verden, der bygger man jo op. Bygger op og bygger op og bygger op og henne 
i slutningen, der får man en eller anden præmie i form af et klimaks.” (redaktør2) 
 
Rationalet er blandt andet, at pointen vækker stærkere følelser, når der således er bygget op til 
den. 
 
”Mens i TV, der behøver du ikke det (servere pointen med det samme, red.), for der har de trods alt 
mere tålmodighed end 5 sekunder af et indslag, og der kan den følelse, du får ved at se eller høre 
en pointe, nogle gange være stærkere, hvis du bygger op til den”. (redaktør1) 
 
Den dramaturgiske bue kan være formet efter berettermodellen, PKP-modellen eller variationer 
over disse. 



 
Der vil typisk være flere kilder i historien, og journalisten vil styre seeren igennem indslaget med 
speak. Det er tydeligt, at det er TV-stationen, der er afsender og legitimerer indslaget, og det un-
derstreges yderligere af, at indslaget introduceres af en studievært. 
 
”Der pakker vi jo typisk noget om for at sige: Hvorfor har det her sin berettigelse? Hvad er anled-
ningen til at vise det? Hvad er perspektivet i det? Det er ikke nok, at den enkelte person står frem; 
der skal være nogen til at kloge i det og løfte det op.” (redaktør3) 
 
Idet de journalistiske indslag handler om ”virkeligheden”, er det også prioriteret, at optagelserne 
fremstår som autentiske og ikke-instruerede. Hvis valget står mellem det ægte og grimme eller det 
ikke-autentiske og flotte, vælges det første.  
 
”Det er hele tiden sådan en balancegang: TV – fx en fortællende reportage – der vil jeg til enhver 
tid sige: Der vinder det ægte – det ægte moment vinder over kvaliteten af billedet. Så hvis du har 
noget, der er ægte – en reaktion eller et moment, som man kan mærke: OK, det var ægte! – men 
det var ikke lige helt skarpt, helt i vater – det er vi fuldstændig ligeglade med, altså billedkvaliteten, 
hvis bare momentet var ægte.” (redaktør1) 
 
”Underholdnings”-koder som markant musik og markant grafik undgås. Samtidig er der dog et 
krav om, at indslaget skal være så flot og velproduceret som muligt (høj production value). Det skal 
indgå i en nyhedsudsendelse, som fremtræder ”lækker” med en velklædt vært i et flot studie. See-
ren skal føle sig i godt selskab. 
 
”Så 19.30’eren, den må godt have en eller anden lækkerhedsfaktor, og man er i godt selskab, og 
der er en vært, man kan lide, som fortæller det på en god måde”. (redaktør2) 
 
2. Hvad karakteriserer indslaget til streaming? 
Da indslaget til streaming ligesom TV-indslaget skal fastholde seerens opmærksom i adskillige mi-
nutter (ideelt set hele indslagets varighed fra 2 til 20 minutter), er der også her spændt en drama-
turgisk bue ud over hele varigheden. Det adskiller sig derved ikke fra TV-indslaget. 
 
”Vi bruger rigtig meget berettermodellen på Youtube. Det er sådan minidokumentar, du laver der. 
Der bliver stillet krav til visuel tænkning og brug af musik – og andre krav end på TV. (streaming-
journalist1)” 
 
Indslaget skal konkurrere direkte med alt andet på nettet og bliver derfor lavet som en de luxe ver-
sion af TV-indslaget: Mere production value på alle parametre, selvom det øger produktionstiden 
betragteligt; bl.a. med brug af DSLR-kameraer.  
 
”Vi er enormt bevidste om, at det også skal være noget, der kan klare sig på streaming. Og fx: Nu 
har der lige kørt en serie, der hedder ”Enestående”, som er portrætter af kvinder … Og det er sådan 
en: Den skal selvfølgelig klare sig i streaming-universet også; den skal ikke kun køre søndag aften i 
fjernsynet. Den har fået ekstra på form, der er arbejdet ekstra meget i foto og redigering, i de gra-
fiske virkemidler omkring det og har fået mere sådan redaktørkærlighed og lidt omklipning og 



sådan noget, fordi at der er mere ”war zone” ude i streaming end der er på flow, fordi: Jamen i 
flow, der kommer tingene jo bare: Det kan være, at folk har tændt for at se nyhederne, og lige 
pludselig sidder de og ser det der, og så æder de det med, men ude på streaming, der skal det 
kunne klare sig selv.” (redaktør3) 
 
I bestræbelsen på at få flotte og lækre optagelser kan der bruges instruktion og rekonstruktion. 
Balancen mellem det ægte og det flotte er anderledes: Streaming-indslaget er taget ud af det rum, 
hvor studieværten garanterer for ”virkeligheden”, og det giver mulighed for at bruge langt flere 
virkemidler som musik og instruktion.  
 
”Men hvor man ovre på de andre platforme mere har fokus på en stram billedkvalitet, der vægter 
det ikke lige så højt, at det er ægte. Vi har sådan en ungdomsredaktion, der hedder (…), hvor det, 
der kommer længst ud, virkelig er flot produceret. Det er virkelig, virkelig stramt og flot produceret, 
og det når rigtig langt ud og får et stort liv. Der er ikke noget, der er ægte i det, for det er altså 
sammen noget: Nu må du gerne gå igennem billedet; det er lavet i slow. Det er også noget, der 
fungerer på nettet: Effekter, slow, timelaps eller grafisk zoom i billedet, der kommer indover”. (re-
daktør1) 
 
Generelt er formsproget mere markant og opmærksomhedsvækkende. Der er skruet op for ”sa-
turation” (farvemætning) og ”kontrast”, som en journalist billedligt udtrykker det. 
 
Streaming-indslaget er ofte mere præcist rettet til en særlig målgruppe (unge, sportsinteresse-
rede, lystfiskere), og det giver mulighed for en mere direkte og personlig henvendelse fra tilrette-
læggerne til seerne, end man ser i TV-indslag, som skal ramme alle, der sidder og ser den pågæl-
dende udsendelse live. 
 
”Streaming, vi har fundet nogle steder, hvor vi har fat i nogle særlige målgrupper. Fx er vi enormt 
stærke på lystfiskeri (haha), og det kan man godt grine lidt af, men det var bare fordi, at der var to 
der begyndte at lave et lystfiskermagasin på et eller andet tidspunkt, og så fik det bare et publi-
kum, fordi der var noget til lystfiskernørderne” (redaktør3) 
 
3. Hvad karakteriserer SoMe-videoen? 
SoMe-videoens publiceringsform betyder, at seeren forventes at blive opmærksom på videoen, 
mens hun/han i forvejen er koblet på nettet. Seeren skal aktivt klikke på indslaget og kan hurtigt 
klikke sig væk til noget andet.  
 
”Hvis du sammenligner med det, der var i fjernsynet, vil det tit være vendt om: Vi har fokus på, at vi 
har 3-4-5 sek. til at gribe brugeren, hvor i TV skal der meget mere til, at du zapper væk, så hvis du 
laver sådan en klassisk storytelling, så bygger du jo op: Du har en pointe, du har point of no return; 
det fungerer bare ikke på FB, og det fungerer ikke på nettet.” (redaktør1) 
 
Derfor serveres pointen, ”gaven”, som det allerførste i indslaget.  
 
”Når man kan se, hvor hurtigt folk falder fra video på SoMe, så er man jo nødt til at give nogle ga-
ver hurtigere.” (redaktør2) 



 
I SoMe-videoen er man dermed tilbage til nyhedstrekanten, hvor det vigtigste/bedste serveres 
først (mens der fortsat er forbindelse), hvorefter seeren hvert øjeblik kan forsvinde, når hun ikke 
oplever fascination.  
 
”Og fordi du bliver nødt til at vide – ligesom i gamle dage – at det kan være, at vi bliver cuttet af 
(haha), så det vigtigste skal fortælles først. Og det er noget, jeg selv har fundet på, at det måske er 
det, der sker, at vi bare vender dem (fortællemodellerne) om igen i forhold til hvad jeg lærte på… 
På SDU, der lærte jeg trekanten. Så begyndte jeg at lære nogle længere fortællinger. Så kom jeg 
herned og begyndte at lave reportager. Så vendte vi den om for alvor, for at… ja, ja…” (reporter1) 
 
De bedste billeder/udtalelser (”gaven”) gentages ofte. Selv med meget stærke cases og gode opta-
gelser er det vanskeligt at opretholde dette spændingsniveau i længere tid, og SoMe-videoerne er 
typisk 30-90 sekunder. 
 
Historierne handler typisk om én person, der medvirker som den eneste i indslaget. Hvis indslaget 
handler om en generel problemstilling, er personen berørt af problemstillingen (case). Den med-
virkende bliver ikke interviewet i traditionel forstand, men kikker ind i kameraet og taler direkte til 
seerne.  
 
”Det er jo altid menneskelige historier. En klar hovedperson – tit er der jo kun én person. Det er 
også noget af det, der er forskellen, når vi lægger video ud på SoMe, eller om vi laver video på TV. 
Der er væsentlig flere én-kilde-historier, hvis du kan sige det på den måde, på SoMe: ”Mød Marvel, 
hun har sådan og sådan”, mens i TV, der vil man jo enten sætte en modkilde på eller sætte en på, 
som kan bidrage til en portrættegning. Et eller andet, ikke? Men den der fuldstændig enkle fortæl-
ling om én person, der skal én ting, er jo en forskel.” (redaktør2) 
 
Journalisten er heller ikke til stede med speak, men evt. med korte tekster. Som en redaktør for-
mulerer det: ”Det er det hurtige menneskemøde; ligesom når du møder en i et tog”. I modsætning 
til TV-indslag fremstår det delvis, som om den medvirkende er afsender. 
 
”… nogle af de ting, vi mange gange fortæller i speak, det vil de godt have på SoMe: Man kikker ind 
i kameraet ”Jeg hedder Bent Larsen. Jeg klippede lyngen ude på heden her. Der har jeg gjort i 400 
år, og jeg synes, at hver eneste af de små lilla blomster er fantastiske”. Den vil de godt have sådan, 
man kikker ind i kameraet. (reporter2)  
 
Ligesom i streaming-indslagene er der ofte, men ikke altid, lagt vægt på production value, og det 
flotte eller markante er prioriteret højere end det autentiske. Kilderne vil ofte være instrueret til 
at tale direkte i kameraet og skal måske bruge flere forsøg, før optagelsen har den nødvendige 
”lækkerhed”.  I forhold til streaming-indslagene er der endnu mere ”farve” på.  
 
Herefter kan vi se på projektets egentlige spørgsmål: 
 
Hvad glider over fra SoMe til TV-indslag på sendefladen? 
 



 
Informanterne forstår spørgsmålet som: Hvilke ændringer har SoMe skabt i de traditionelle spille-
regler for, hvordan et TV-indslag er opbygget, jf. beskrivelsen ovenfor?  
 

1. Selvom stort set alle TV-indslag i forvejen starter med et anslag – typisk et bemærkelses-
værdigt billede eller lyd – har SoMe øget opmærksomheden på at få gang i historien fra 
starten, måske ved at bruge en endnu bedre optagelse, som man måske ellers ville have 
gemt til senere. 
 

2. Det er blevet mere tilladt at bruge den bemærkelsesværdige optagelse – ”what the fuck 
moment” – flere gange i indslaget. I traditionelt TV er det en ”grammatisk fejl” at genbruge 
en optagelse i samme indslag med mindre, at det er meget tydeligt (”og nu i langsom gen-
givelse”), idet indslaget ideelt set fremstår som en lille fortløbende film. I SoMe er der ikke 
den samme forventning om ”film” og flow. 
 
”Det tror jeg ikke, at jeg har gjort tidligere. Jeg tror, at det var efter det der What the Fuck 
(en intern kampagne, hvor reporterne fik mere opmærksomhed på, hvad der får seerne til 
at spærre øjnene op, tpa.), hvor jeg ligesom tænkte: Jamen, den kan folk godt holde til at se 
flere gange, hvor jeg tidligere måske har sagt: Når jeg har vist det, så skal jeg jo ikke til at 
vise det igen, og jeg har også punket de her (VJ-aspiranter), hvis de kommer til at klippe det 
samme klip med to gange – på VO-basis og sådan noget.” (reporter2) 

 
3. Flere kilder taler direkte i kameraet i stedet for at medvirke i et almindeligt interview. Ofte 

er der kun selve præsentationen (”Jeg hedder Helle og har lige startet min egen butik”), 
men det er fortsat et markant nybrud, at kilden henvender sig direkte til seeren uden om 
journalisten. En redaktør betegner dette som ”at give serve-retten til kilden”. 
 
”Ja, og der er jeg så faktisk begyndt at bruge nogle gange, at de kikker lige ind i kameraet, 
når de siger ting, og det ville jeg aldrig have gjort før. Så der er sådan nogle ting, som sim-
pelthen ændrer sig, som smitter direkte over, og det er der ingen tvivl om. Og jeg kikker på: 
Hvad virker? Og så kan man jo også mærke, at kilderne er også – især de unge – det der 
med at henvende sig til kameraet, det ligger dem meget naturligt”. (reporter1) 
 

4. Indslag uden speak, hvor seeren kun hører de medvirkende tale, har været en kendt repor-
tageform, men SoMe har aktualisereret den og øget opmærksomheden på den. 
 

5. Den mere tilrettelagte, ”pæne” form, som er nødvendig for at få en 30 sekunders SoMe-
video til at fungere, kan tilskynde journalister og fotografer til også at lave ”pænere” TV, 
bl.a. forstået som mere stilrent TV. 
 
”Og der tror jeg, at der kommer til at dryppe mere og mere over i 19.30-udsendelsen, hvor 
der bliver prioriteret anderledes, og hvor der bliver brugt mere tid på produktionsformen. 
Men vi skal stadigvæk huske at lave det ægte ind imellem: Altså med de rigtige mennesker 
og de rigtige følelser.”, (redaktør1) 

 



6. Nogle af de effekter, der skabes i redigeringsrummet for at skabe holde opmærksomheden 
oppe under SoMe-videoerne (slow, time laps, grafik og andre visuelle effekter) bliver også 
mere almindelige i TV-indslag, hvor de supplerer de mere ”naturlige” optagelser. 

 
Diskussion 
Under interviewene stillede flere af informanterne selv spørgsmålet: Hvorfor er der trods alt ikke 
mere afsmitning fra SoMe til TV-indslag på sendefalden i betragtning af, at der i øjeblikket er me-
get opmærksomhed på SoMe-indslagene? 
 
Diskussionen af dette omfatter en række overvejelser vedrørende de enkelte formgreb/virkemid-
ler samt produktionsforholdene, men også mere overordnede overvejelser omkring afsender- og 
modtagersituationen. 
 
Det er almindelig anerkendt, at den personcentrerede historie har stor seer-appel. Så hvorfor ikke 
give den fuld skrue og lade kilden fortælle historien direkte til seeren uden mellemmand, dvs. 
uden speak, spørgsmål & svar til journalisten eller afbrydelser fra andre kilder – også i fladen? 
 
1. Rod i rollefordelingen på optagestedet 
Det første forbehold er primært produktionelt. Når TV-holdet kommer ud til kilden, er den almin-
delige forventning, at journalisten vil interviewe kilden (eller optage en anden form for dialog). Kil-
den skal altså kun fokusere på relationen til journalisten. Hvis kilden i stedet skal tale direkte til 
seerne, skal kilden instrueres i dette. Derved skrifter journalisten rolle fra informationssøgende 
udspørger til instruktør. Dette sker allerede i dag ved TV-produktion, når TV-holdet beder kilden 
om at gå fra A til B, mens der bliver optaget et indklipsbillede, men hvis det, TV-holdet beder om, 
er svært for kilden, ændrer det optagesituationen mere markant. 
 
 Min udfordring er bare nogle gange: Det kan bare ikke lade sig gøre at lave dem, selvom jeg får 
SoMe-redaktionen (på nakken?) – jeg får ikke et påbud, men de spørger om ”det var noget, du 
kunne lave?” – men det er sådan min vurdering. Nogle kan gøre det – andre ville det virke virkelig 
mærkeligt. Vi lavede den anden dag; der fik vi også ham der pizzamanden, vi var nede at lave, Ka-
sper og jeg, ham der havde fået en ting med i NN-programmet ”[udeladt, tpa]” - der spurgte de 
også, om vi ikke også kunne lave sådan en, hvor han kikker ind i kameraet og snakkede lidt om piz-
zaens udvikling, men der vurderede jeg – da jeg var dernede: For det første så ville det tage for me-
get fokus fra det, vi lavede, men også… jeg vurderede, at det ville han ligesom ikke kunne levere, 
og det ville give noget (rod i situationen?)… og så lod vi bare være med at lave den. (reporter2) 
 
Derved går såvel kilden som journalisten ud af deres sædvanlige roller og bliver i stedet en slags 
samarbejdspartnere i produktionen. Som det fremgår senere, behøver dette dog ikke at være et 
problem i alle tilfælde. 
 
2. Autenticiteten forsvinder (måske) 
Som det er fremgået tidligere, er idealet på TV, at optagelsen fremstår autentisk: Seeren ser ideelt 
set blot det, der skete på det pågældende tidspunkt – og helst på en måde, hvor tilstedeværelsen 
af kamera og mikrofon ændrer så lidt som muligt på situationen: Et stykke virkelighed, der ikke er 
påvirket af TV. Hvis denne kontrakt med seeren bliver brudt, fx når kilden taler direkte ind i 



kameraet, kan det virke opstillet og ikke-autentisk (falsk). Dette bliver særligt tydeligt, hvis kildens 
performance er lidt nødtvungen eller akavet.  
 
Kilden mister også sin ægthed – også personligt – for ”Hvad skal jeg nu?” Så går han væk fra sig 
selv og skal til at tilfredsstille os som reportere, ikke – hvis man instruerer for meget og laver for 
mange setups. (redaktør3) 
 
Netop ønsket om autenticitet er vigtigt for det traditionelle TV-indslag, hvor informaterne alle for-
tæller, at de altid vil vælge det ”ægte” fremfor det ”flotte”. Jeg har beskrevet dette i afsnittet om 
karakteristika ved det klassiske TV-indslag. Ifølge en af informanterne behøver instruktion og øn-
sket om, at kilden skal tale direkte i kameraet, dog ikke nødvendigvis at være et problem: En aka-
vet performance kan præsenteres autentisk og dermed bidrage til en persontegning. 
 
Ja, det er det meget sjovt; så prøver jeg også at bruge det (i TV-indslaget, tpa), når det så ikke vir-
ker. Altså nogle gange smider jeg det jo også bare ud, kan man sige, men jeg bliver ikke ved med 
det, indtil den sidder der, for på et eller andet tidspunkt, så virker det ikke, og så kan du sgu ikke 
mere. Det kender du også selv, du må ikke blive ved. Så må du gøre noget andet. Eller også så er 
historien, at ”Nej, undskyld, jeg er sgu lige lidt nervøs”. Jamen, så kan man sgu bruge det. Og det 
handler jo… jeg skal jo ikke bruge det for at udstille dem. Men så starter vi derfra, og folk de våg-
ner jo også lidt op, fordi nu var der noget andet, end det jeg lige regnede med. (reporter1)  
 
Samtidig vil der være kilder, især yngre, for hvem det at tale direkte til kameraet er lige så naturligt 
som at tale til journalisten. Deres performance vil fremstå utvungen, og hvis ellers konteksten læg-
ger op til det, vil den virke som naturlig del af indslaget.  
 
”Vi lavede en om en landmandssøn, der var… han var… transvestit hedder det ikke – men han gik i 
hvert fald i dametøj. Og det var meget… altså, hvad hedder det… koreograferet, men det er han jo, 
det gør han jo. Han performer jo sin seksualitet, fordi at det er det, der giver ham noget, ikke. Så ja. 
Så der synes jeg også, at de rammer noget ægte, selvom jeg faktisk sad og så råoptagelserne igen-
nem, hvor han virkelig skulle igennem: ”Jamen, kan du ikke sige det på en anden måde?” 
 
3. Sværere at skabe fremdrift  
Når kilden selv fortæller sin historie uden supplerende speak, spørgsmål eller andre medvirkende, 
er der reelt tale om en monolog, og her kan det være vanskeligt at skabe fremdrift i mere end 30 
sekunder. 
 
”Jeg synes også, at de gange, vi har arbejdet med at gå planken helt ud og sige (i TV-indslag til fla-
den, tpa), at det her er en fortælling, der er i jeg-form og kilden styrer hele historien, altså: Det er 
svært at lave fremdrift. Speaken laver normalt fremdrift i en historie; vi bevæger os hen imod et 
eller andet. Det kræver bare meget af personen selv, så det kræver, at man er ekstra omhyggelig i 
sit valg af personer, valg af medvirkende. Skal vedkommende nu kun lige være 2 gange 12 sekun-
der, det kan man næsten få hvem som helst til at bære, men hvis vedkommende skal bære 1:20 el-
ler 1:30 selv og selv kunne fortælle sin historie, så kræver det, at man bare lavet et stort arbejde 
med at få fundet sin person, der er så stærk, og det kan godt være svært sådan i det der tidspres 
frem mod, at vi også skal ud, så vi kan komme hjem igen”. (redaktør3) 



 
4. Hvem er det egentlig, der styrer og tager ansvar for historien? 
At fjerne ”mellemmanden” og give serve-retten til kilden giver i sig selv nogle udfordringer i en TV-
flade, som i øvrigt er redigeret og præsenteret af TV-stationen. I nyhedsudsendelserne er kontrak-
ten med seerne, at alle indslag i en eller anden grad lever op til TV-stationens nyhedskriterier, 
hvori der som regel indgår en eller anden form for væsentlighed eller relevans. Typisk vil studie-
værten i sit oplæg pege på, hvorfor TV-stationen har valgt at sende netop dette indslag, og hvad 
redaktionen ønsker at fortælle med det (vinklen/præmissen), og derefter vil journalisten fortsætte 
fortællingen med speak. I interviewbidderne vil kilderne komme til orde, men kun i det omfang 
journalisten finder det relevant for at formidle den historie, redaktionen har valgt at bringe. Når 
det i stedet er kilden, der fortæller sin egen historie, opstår der en uklarhed: Er det fortsat TV-sta-
tionen, der er afsender, eller er dette et ”eksternt indslag”?  
 
”Der vil følge et problem med. Alene: Hvad er oplægget til sådan en person? ”I skal møde en, der 
har været udsat for sådan og sådan”, ”Nu skal I møde en, der har været medlem af banden.” og i 
den verden, hvor man kikker på perspektiv og relevans – det gør vi jo, når vi tænker flade – hvor 
bliver det af? Så jeg tror, at vi vil synes, at det var en udfordring med at få en krog til historien: 
Hvorfor skal vi høre den? Altså legitimere historien i det der væsentligheds- og mangfoldigheds- og 
kvalitetsunivers; det journalistiske univers.” (redaktør3) 
 
TV-stationen kan forsøge at favne indslaget ved at indramme det med stationens nyhedskriterier 
(et oplæg om relevansen), men derved svækkes den personlige fortælling: Den personlige fortæl-
ler bliver så alligevel spændt for TV-stationens vogn, og ”mellemmanden” bliver synlig. 
 
5. Hvordan fastholder vi seerne på sendefladen? 
Som nævnt har SoMe-indslagene øget opmærksomheden på at starte TV-indslaget med en inte-
ressevækkende bid; anslaget skal være endnu stærkere. Og samtidig er der blødt op på reglen om 
ikke at bruge en optagelse flere gange. Men det overordnede fortælleprincip – at seeren skal sidde 
og vente på ”præmien” – er der ikke ændret på, selvom informanterne er bevidste om, at især 
yngre seere har kortere tålmodighed.  
 
Et eksempel: En mand skal vælte en silo med en kontrolleret sprængning. I 19.30 vil den være byg-
get op med, at siloen vælter til sidst, og en mand, der siger: Nej, hvor var det dejligt! Men du kan 
være stensikker på, at hvis det er noget, der skal fungere på nettet, så er det noget, der skal ske in-
denfor de første 5 sekunder …. Det er jo en meget anderledes måde at arbejde på i forhold til fjern-
synet; her ville folk måske sige: Vi har jo set den vælte, hvorfor skal vi så blive hængende?” (redak-
tør1) 
 
Flere redaktører nævner, at seernes oplevelse af de bedste bidder bliver stærkere, når der er lagt 
op til den – ”præmien” føles større, når man har ventet på den - og den effekt kan ikke oprethol-
des, hvis der ikke er noget ”nyt” at vente på. 
 
”Det med, at man skal servere pointen med der samme (på SoMe, red), er jo, at vi kan se, hvor 
længe de bliver hængende og ser, og der kan vi se, at hvis pointen kommer langt henne, så ser de 
mindre, men hvis der er noget, der fanger interessen, så bliver de hængende. Mens i TV, der 



behøver du ikke det, for der har de trods alt mere tålmodighed end 5 sek. af et indslag, og der kan 
den følelse, du får ved at se eller høre en pointe, nogle gange være stærkere, hvis du bygger op til 
den. (redaktør1) 
 
En af metoderne til alligevel at give seerne oplevelsen om noget nyt er at skabe større variation i 
formsproget igennem indslaget. Selvom seerne ikke får nye vigtige informationer eller nye ”What 
the fuck moments”, får de alligevel tilstrækkeligt med nye stimuli til, at de bliver ved med at se 
indslaget. 
 
”Det, man skal huske – og der har også været svært for os – der må ikke gå 10 sek. uden at der 
sker noget nyt. Billederne skal hele tiden skifte; der skal være et flow i billederne. Og musikken: Der 
skal være genstarter hele tiden. Man skal føle, at man starter forfra i historien, sådan at man føler, 
at man har en grund til at blive hængende. Det stiller store krav til vores redigering og opbygning 
af historien.” (streamingreporter2) 
 
6. En anden modtagesituation 
Den vigtigste forklaring på, at fortællemodellen fra SoMe ikke bliver brugt i TV-indslagene er nok 
dog, at modtagesituationen for de to typer indslag er meget forskellig. Et TV-indslag er ikke kun 
overførsel af information.  
 
”Så jeg tror også, at det er derfor, at der er – i hvert fald indtil nu – i en eller anden grad en grænse 
for, hvor meget smitter over på, hvordan man laver TV. For hvad er lige overenskomsten med bru-
gerne i de forskellige situationer? Hvad er det for nogle behov, man har? Og man har måske netop 
i 19.30 behov for lidt mere at sige: Nå, men der er en situation, hvor man også lige sætter sig ned 
og har det lidt hyggeligt, mens vi er med her, og det er egentlig… ”Det er et flot studie, de har, og 
hende værten kan jeg huske; hun var der også i sidste uge. Måske sidder man mand og kone sam-
men, og så kan man også snakke om det, man har set og sådan noget, og på den måde er der lidt 
mere en gammeldags medievirkelighed inde omkring situationen, man oplever det i, end der er på 
sociale medier og på hjemmesider, som er en meget … altså det er individuel ting, og ting forløber 
ikke i tid; ting forløber i scroll. På den måde er der brug for nogle andre overenskomster.” (redak-
tør3) 
 
Sammenfatning 
Interviewene viser, at det øgede arbejde med SoMe-produktioner har haft indflydelse med fortæl-
lestilen på indslagene i fladen. Men dette er ikke sket som en en-til-en-overførsel af fortællestilen; 
snarere som en afsmitning fra et andet format på samme måde, som man tidligere har set afsmit-
ning fra fiktionsfortællinger til fakta-TV og fra dokumentar til nyheder efter de principper, som 
bl.a. Peter Harms Larsen har beskrevet og er refereret tidligere i rapporten.  
 
Hvor stor denne afsmitning er, bestemmes tilsyneladende af flere ting: Hvad kan lade sig gøre rent 
produktionelt i en travl nyhedshverdag? Hvordan passer fortælleelementer i en anden modtager-
sitution, hvor seeren ved at sætte sig foran TV-skærmen har indgået en anden ”kontrakt” med TV-
stationen? Og måske vigtigst: I hvilket omfang betyder TV-producenternes egen værdsætning af 
faktorer som ”ægthed og autenticitet”, ”værd at vente på” og ”samfundsmæssig relevans”, at de 



er mindre tilbøjelige til at slække på disse værdier ved at bruge virkemidler, som fungerer godt på 
SoMe? 
 
Da denne rapport er skrevet på baggrund af interviews med syv medarbejdere på tre regionalstati-
oner, skal man som nævnt være forsigtig med at generalisere til hele branchen. Samtidig vil denne 
problemstilling være i konstant udvikling, og allerede når denne rapport udkommer, kan nye poin-
ter have vist sig mere interessante. Det er ikke desto mindre mit håb, at overvejelserne i denne 
rapport kan give inspiration til såvel yderligere undersøgelser som praktiske overvejelser om op-
bygning af indslag til TV-fladen samt længere indslag til streaming. 
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