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5. internettet som nyt vilkår for 
virksomhedernes Pr
Af niElS OlE finnEMAnn

Det er kapitlets formål at analysere internettets betydning for virksom-
hedernes public relations. Denne betydning gør sig gældende på flere ni-
veauer og i mange former.

Første afsnit, ”Internettet som centrum i et nyt medielandskab”, in-
deholder et kort rids af internettets betydning som omdrejningspunkt for 
en ny kommunikativ infrastruktur, der også udgør et nyt grundlag for 
virksomhedernes forhold til omverdenen. Der peges på to træk, der har 
afgørende betydning for virksomhedernes public relations: For det første 
er alle virksomhederne nu permanent til stede i det offentlige rum. For det 
andet undergår det offentlige rum vidtrækkende forvandlinger i henseen-
de til adgang, udstrækning og skalering med implikationer for grænserne 
mellem det offentlige og det private, mellem det lokale, det nationale og 
transnationale, mellem det civile og det kommercielle, mellem virksom-
hed og marked, og mellem kunde, mediebruger og borger.

De følgende afsnit beskæftiger sig med forskellige aspekter af denne 
udvikling.

Andet afsnit, “Public Relations – Relations to which publics?”, beskri-
ver hvordan internettet og de mobile medier ændrer vilkåret for virksom-
hedernes PR omkring tre forbundne dimensioner: en trinløs skalerbar 
medialisering af 1) feltet mellem det private og offentlige, 2) mellem det 
nære, lokale, nationale og transnationale og 3) en fri kombination af ud-
byder- og modtager-bestemt selektion og differentiering.

Tredje afsnit, ”En ny virksomhedstype – organisation med netværk”, 
behandler nettet som platform for udvikling af en ny virksomhedstype, 
der i et eller andet omfang integrerer netværksrelationer i forretningsmo-
dellen.

Fjerde afsnit, ”En ny innovationsdynamik”, beskriver, hvordan net-
tet åbner for en ny type innovationsdynamik i samfundet. Selv om de 
nye virksomhedstyper og den nye innovationsdynamik ikke gælder alle 
virksomheder og innovationsprocesser, tegner de tilsammen et nyt grund-
mønster, et nyt kommunikativt landskab, for alle virksomheders relation 
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til det omgivende samfund og dermed for varetagelsen af virksomheder-
nes ”public relations”.

Femte afsnit indledes med definition af begrebet brugerskabt indhold 
og karakteriserer derefter nogle modeller og strategier for kommerciel an-
vendelse af brugerskabt indhold. Afsnittet beskriver, hvordan virksomhe-
derne derigennem forbindes med forskellige former for civile netværk, der 
har eller let kan tiltage sig karakter af opinionsdannende fora, der også 
kan have en vilkårlig given virksomhed som fokus.

Som altid, når det gælder kommunikation, er et nyt felt af muligheder 
altid forbundet med et nyt sæt af risici. I afsnit seks, ”Forfatterpositio-
ner efter forfatterens død”, beskrives dilemmaer i afsenderpositionen, der 
knytter sig til det nye kommunikative landskab.

1. internettet som centrum i et nyt medielandskab

Man kan betragte internettet som omdrejningspunkt for en gennemgri-
bende forandring af medielandskabet og dermed af samfundets kommu-
nikative infrastrukturer.

Mens begrebet medialisering bruges om massemediernes rolle som me-
dier for en centraliseret offentlighed, der prægede store dele af det 20. 
århundrede (Thompson 1995, Schulz 2004 m.fl.) åbner internettet og en 
bred vifte af andre digitale medier som fx mobiltelefon for en bredspektret 
udvidelse af det mediebårne rum. De digitale medier befordrer således en 
udvidet medialisering i flere retninger:

1. De sænker adgangstærsklen til det offentlige rum.
2. De bliver helt indlejret i hverdagslivet (always on).
3. De tilbyder en trinløs og valgfri, (men sprogligt og kulturelt be-

grænset) skalering fra det nære til det transnationale.
4. De åbner for borgeres, institutioners og virksomheders frie adgang 

til et komplekst sæt af offentlige, halvoffentlige og private fora.
5. Disse fora er tilgængelige døgnet rundt med valgfri kombination af 

synkrone og asynkrone kommunikationsformer.

De nye medier rækker ikke blot længere ind i samfundslivet, de giver også 
anledning til vidtrækkende refunktionalisering af de gamle medier (Fin-
nemann 2006b).

Den udvidede medialisering indebærer således vidtrækkende foran-
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dringer af det offentlige rum i henseende til adgang, udstrækning og ska-
lering og med implikationer for grænserne mellem det offentlige og det 
private, mellem det lokale, det nationale og transnationale mellem det 
civile og det kommercielle, mellem virksomhed og marked, og mellem 
kunde, mediebruger og borger.

Nettet udgør dermed et nyt underliggende vilkår for virksomheden og 
for dens forhold til omverdenen.

Hvis public relations tidligere kunne forstås som et nogenlunde klart 
afgrænset felt adskilt fra markedsføring og defineret ved givne aktørers, 
typisk virksomheders, strategiske kommunikation til offentligheden, eller 
en udvalgt del af denne, får PR-begrebet med internettet en ny underlig-
gende dimension, fordi virksomheden nu er permanent tilstede i dette ud-
videde og stadigt forandrende offentlige rum. Virksomhederne får en ny 
talerstol, hvorfra de kan henvende sig direkte til offentligheden og politi-
kerne og andre aktører udenom de etablerede mediers redaktionelle filtre, 
ligesom de også bliver permanent synlige for alle og enhver. De kan tale 
til alle, men de kan også blive talt til. Nettet giver samtidig virksomheder, 
institutioner og borgere fri adgang til en stærkt forøget mangfoldighed af 
fora uden om de gamle mediers gatekeepere.

Nettets betydning for virksomhedernes PR beror naturligvis ikke kun 
på mediets betydning for offentligheden og de nye forbindelseslinjer mel-
lem virksomheder og borgere, men også på opfattelsen af PR.

Der tages i denne henseende udgangspunkt i en meget bred forståelse, 
der på den ene side har en blød grænse overfor direkte reklame og mar-
kedsføring og på den anden side over for decideret politisk kommunika-
tion. Men selv denne løse afgrænsning kan være svær at fastholde, blandt 
andet fordi nettet befordrer udviklingen af nye virksomhedstyper, der op-
bygges omkring netværksbaserede relationer til virksomhedens interes-
senter, og hvor man for eksempel både udnytter forskellige former for net-
værksrelationer som del af forretningsmodellen, som led i virksomhedens 
branding-strategi og som led i dens public relations-kommunikation.

2: Public relations – relations to which Publics?

Enhver virksomhed med respekt for sig selv har i dag et netsted, der teg-
ner virksomhedens offentlige ansigt. Det er her, man kigger, hvis man lige 
vil tjekke op på virksomheden. Her kommer både den kritiske journalist, 
medarbejdere og kommende medarbejdere, nuværende og kommende 
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samarbejdspartnere, kunder, konkurrenter, leverandører, investorer og 
potentielle investorer, det være sig internationale fonde som private små-
sparere. Her kommer også Greenpeace, finanstilsynet og SKAT på mere 
eller mindre uvarslede besøg.

Man kan naturligvis inddele et netsted i forhold til disse forskellige 
interessenter, og man kan lukke dele af med passwordbeskyttelse, men 
grundlæggende repræsenterer netstedet et nyt startpunkt for alle former 
for public relations, hvor man taler til alle de forskellige interessenter i 
den samme meddelelse, ligesom mere målrettet og specifik information i 
almindelighed også vil være tilgængelig for alle besøgende på stedet. Den-
ne udvikling går hånd i hånd med udviklingen fra produkt-branding til 
virksomheds-branding, der ganske tilsvarende må tage sit udgangspunkt 
i henvendelsen til alle de for virksomheden relevante publics.

Mens virksomhederne her træder længere frem i offentlighedens lys, 
træder de også ind i den mere gennemgribende medialisering, der ud-
spænder sig omkring tre delvis forbundne dimensioner:

1. Den trinløse skalérbare medialisering af felter mellem det private og 
offentlige.

2. Den trinløse skalérbare medialisering i forhold til det nære, lokale, 
nationale og transnationale.

3. Den frie kombination af udbyder- og modtagerbestemt selektion og 
differentiering.1

Disse tre parametre indebærer en generel restrukturering af virksomhe-
dernes kommunikative rækkevidde og markedsgrundlag. Det fælles ele-
ment her er, at den enkelte virksomhed på den ene side løbende kan vælge 
og variere sine positioner i forhold til disse parametre, mens den på anden 
side konstant er underlagt den udvidede offentligheds og andre aktørers 
blik

2.1 den trinløse skalérbare medialisering af felter mellem det private og 

offentlige

Når det gælder grænselandskabet mellem det private og offentlige, er det 
især de halvprivate og halvoffentlige rum, der udgør det nye kommunika-

1 for nærmere diskussion af disse parametre som centrale ingredienser i ”internettets 
kulturelle grammatik” se finnemann 2005a eller engelsk version i 2005b.
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tionsstrategiske felt. Kommunikationen vil her ofte (men ikke nødvendig-
vis) have en mere personlig tone, som det kendes fra Facebook-kommuni-
kation. Men feltet omfatter mere generelt en mangfoldighed af gruppe- og 
netværksrelationer, der kan variere i deres grad af åbenhed, i deres emne-
mæssige og formålsmæssige profil, og som måske kun har det tilfælles, at 
de er mere eller mindre fuldstændigt internetbaserede netværk.2

Mens den medierede offentlighed i de gamle medier var bygget op 
omkring en politisk og en kulturel offentlighed, der begge overvejende var 
tematisk strukturerede og sagliggjorte, er nettet også medie for en mere 
hverdagslig ”social offentlighed”, hvor informationer udveksles associa-
tivt. Her blandes informationer, rygter og sladder med værditilkendegivel-
ser, holdningsudtryk og emotioner i forhold til hvad som helst, når anled-
ning måtte gives. Det er en kommunikationsform, der i forvejen kendes 
fra hverdagen, der nu bliver løftet ind i den medierede verden. Den får 
dermed også en ny, udvidet rækkevidde.

De sociale mødesteders folkelige gennembrud er et udtryk herfor. De 
forskellige former for tale-nære skriftgenrer, der udvikler sig i mail- og 
messenger-programmer, chatfora, debatfora og via sms er et andet. Men 
hverdagslivets small talk slår ligeledes stærkt igennem i de elektroniske 
medier. Forskellen er kun, at det på nettet også er befolkningen, der kom-
mer til orde, og at man her kan snakke med og om hinanden.

Det nye er ikke selve eksistensen af denne form for social kommuni-
kation, men at den frigøres fra mundtlighedens tids- og stedsbundethed. 
Den kan ikke bare læses af flere, men også andre steder og på senere 
tidspunkter.

For virksomhederne rummer fremkomsten af denne nye, medierede 
sociale offentlighed nye kommunikative spilleregler, fordi den sociale 
kommunikation er baseret på en diskurslogik, der både adskiller sig fra 
den publicistiske logik og fra public relations-logikken.

Virksomhederne indgik ikke som legitime aktører i den klassiske offentlig-
hedsteori. Men vi er i almindelighed helt fortrolige med sondringen mellem 
strategisk PR-kommunikation, der tjener en defineret aktørinteresse, og hvor 
fx krisemanagement kan fordre strategisk dosering af sandheden, over for den 
publicistiske kommunikation, der har rødder i oplysningstænkningens krav om 
interessefri, uafhængig nyhedsformidling der tjener oplyst, offentlig opinions-
dannelse. Kriseafdækning er her en ikke blot legitim, men prioriteret aktivitet i 
almenvellets interesse.

2 Om gruppe- og netværksbegreberne se finnemann 2005a.
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De to former for professionel kommunikation hviler på to forskellige, 
delvis overlappende, delvis modstridende professionsetikker. Der er diver-
gens i forhold til den journalistiske etiks alsidighedskrav og andre forskelle 
i relevanskriterier (fx ift. tematikker, vinkling og timing). Mens journali-
sten skal formidle, hvad der foregår i verden til borgeren, skal den profes-
sionelle kommunikationsekspert formidle opdragsgiverens synspunkter 
på den for interessenten mest fordelagtige måde.

I kommercielle medier trækker man da også skarpe grænser mellem 
det redaktionelle og det kommercielle stof. De gamle medier kunne med 
en vis ret påstå, at de kunne hævde redaktionelle standarder og grænser 
over for virksomheders og interesseorganisationers professionelle kommu-
nikation. I de senere år har denne grænsedragning dog været under delvis 
nedbrydning. De traditionelle medier benytter fx ikke sjældent eksperter, 
som interesseorganisationer og kommercielle virksomheder beredvilligt 
stiller til rådighed, på linje med sagkyndige og uafhængige eksperter.

Den sociale offentligheds kommunikationslogik og -etik adskiller sig 
imidlertid fra begge disse to mere professionelle diskurslogikker og pro-
fessionsetikker:

1. Fordi emotionaliteten har større rum.
2. Fordi kommunikationen er associativt og ikke tematisk strukture-

ret.
3. Fordi deltagerne ser det som kommunikation mellem ligestillede 

(personer, individer, borgere) frem for kommunikation mellem in-
teressenter (til kunder, klienter, seere, læsere, brugere).

Til forskel fra den mundtlige, sociale hverdagskommunikation er den me-
dierede sociale kommunikation ofte også tilgængelig for mere eller min-
dre udenforstående tredjeparter.

Den medierede sociale offentlighed bidrager derigennem ikke blot til 
en udvidelse af det offentlige rum og dets grænseflade til det halvprivate 
og private, men også til en udvidelse af det offentlig rums diskurslogikker 
og kommunikationsetikker. Den har egalitære træk, der minder om den 
offentlige diskursetiks klassiske ideal, men den har ikke den konsensusori-
entering og fornuftsmæssige og tematiske forankring, som fx Habermas 
plæderede for. Der er ikke nogen redaktionel gatekeeper, og der er derfor 
heller ikke nogen homogenitet i de standarder og kvalitetskriterier, der 
praktiseres.
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I et lidt større perspektiv er den medierede sociale offentligheds frem-
komst også forbundet med en forskydning i forholdet mellem den politi-
ske og kulturelle offentlighed.

Mens vi på den ene side gradvis udvider begrebet om det politiske til at 
indbefatte det kulturelle, fx i form af sammenkædning af sundhedspolitik 
og livsstilstemaer, bliver det politiske felt selv mere polariseret mellem den 
ekspertbaserede og den underholdningsbaserede dimension. Vi forpagter 
i stigende grad ansvaret for den saglige oplyste politik hos de politikere, 
der kan støtte sig på ekspertsystemer, rapporter og undersøgelser, mens vi 
på den anden side forholder os mere værdimæssigt, emotionelt eller im-
pressionistisk og håndterer det politiske på et mere associativt hverdags-
niveau. Det hører med, at en voksende del af befolkningen i dag også selv 
arbejder i et af disse ekspertsystemer, hvor man kan forfølge holdninger 
og værdier inden for de specifikke tematiske rammer, der er horisonten for 
pågældende ekspertsystem.

Man kan beskrive denne indre restrukturering som pol-forandring i et 
to-aksesystem, hvor den traditionelle polaritet mellem politisk og kulturel 
offentlighed svækkes og de flettes mere ind i hinanden, mens der sker 
en stærkere polarisering mellem den tematiske og ekspertbaserede – for-
nuftsstyrede – politiske offentlighed over for en hverdagslig ”social offent-
lighed”, hvor værdier, politiske synspunkter lejlighedsvis dukker op via 
associationer, når anledning måtte gives. Mens den sociale offentligheds 
diskurslogik trænger længere frem i de nationale medier, bliver den mere 
ekspertisebaserede og fagliggjorte politiske diskurs i højere grad henvist 
til nichemedier. Virksomhederne må forholde sig til begge dele, men ikke 
på samme måde.

De nye medier etablerer nye overgangsformer og forbindelser mellem 
privat og offentlig kommunikation, men giver også mulighed for nye for-
mer for privat kommunikation. Mens det personlige brev er på retur, er 
den telefoniske kommunikation blevet mobil og mere personnær, fordi 
man har sin egen mobil og har den ved hånden hele tiden. Mobilen – der 
som bekendt ikke længere kun er telefon, men kan også være ur, fotoap-
parat, kalender, radio og adgangsport til nettet mv. – bruges i høj grad til 
mikrokoordination i hverdagen.

De digitale medier giver således anledning til en udvidet medialise-
ring, der overgår de gamle mediers rækkevidde på aksen mellem det pri-
vate og offentlige.
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2.2 den trinløse skalerbare medialisering i forhold til det nære, lokale, 

nationale og transnationale

Det er ikke blot de traditionelle grænser mellem det private og det offent-
lige, som internettets fremkomst udfordrer, men også kommunikationens 
geografiske forankring. Før internettet var den sociale kommunikation 
stærkt stedbundet. Den lokale forankring kunne kun overskrides med de 
”små” en til en-medier som telefon og brev, med rejser og med snak om 
indholdet i de store medier. Med internettet åbnes for en trinløs skalérbar-
hed, der strækker sig fra det nære, lokale over det regionale og nationale, 
til det transnationale og denne trinløse skalérbare gælder både for den 
politiske, kulturelle og sociale offentlighed. Selv om forandringen er mest 
vidtgående for den sociale offentlighed er den også af voksende betydning 
for de mere tematisk forankrede og ekspertrelaterede politiske og kultu-
relle offentligheder.

Det er naturligvis ikke først internettet, der giver virksomhederne mu-
lighed for at overskride den stedbundne kommunikations restriktioner. 
Men internettet og mobilen reducerer stedbundethedens betydning som 
restriktion i flere henseender:

1. Man kan nå ud til en større og mere målrettet, afgrænset offentlig-
hed, selv om den er spredt.

2. Man kan kommunikere synkront uafhængigt af afstanden, selv om 
vi selvfølgelig stadig er afhængige af de tidsforskudte døgnrytmer.

3. Man kan også personalisere kommunikationen til den enkelte, uan-
set hvor denne befinder sig.

Mens mobilen på den ene side gør os mere steduafhængige, gør den det 
samtidig muligt at tage stedet i betragtning på nye måder. Det gælder ikke 
blot den førnævnte mikro-koordination mellem personer. Det er også mu-
ligt at tage stedets egenart i betragtning i forhold til kommunikationens 
indhold via automatiserede services, der enten udgår fra det specifikke 
sted eller fra en GPS-baseret registrering af, hvor telefonen befinder sted. 
Den begyndende digitalisering af byrummet vil utvivlsomt også indebære 
en betydelig udvikling på dette felt.

De digitale medier giver således også anledning til en udvidet media-
lisering, der overgår de gamle mediers rækkevidde på aksen mellem det 
lokale og det transnationale. De rækker længere ud i det transnationale, 
og de når tættere på det lokale, nære, sociale og personlige.

Selv om mange sproglige og kulturelle barrierer består, ikke mindst i 
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småstater som Danmark med eget nationalsprog, er mange danske virk-
somheder i dag derfor ude (eller inde) i helt nye former for konkurren-
ce med virksomheder i andre lande. Det betyder ikke, at grænsefladen 
mellem det nationale og internationale er forsvundet. Danskerne bruger 
stadig altovervejende danske internetsider. Men grænsen er blevet mere 
porøs. Det er den ikke mindst, fordi den enkelte borger selv kan beslutte 
at overskride denne grænse, hver gang der handles, hentes nyheder eller 
kommunikeres. Det er så at sige blevet lettere at tage denne grænsedrag-
ning i egen hånd.

Et tydeligt eksempel er nyhedsformidlingen, hvor den enkelte borger 
dag for dag kan vælge sine nyhedskilder og redefinere sine selektionskri-
terier. Hvor stor dosis lokale, nationale hhv. internationale nyheder? Fra 
hvilke lokale, nationale eller transnationale kilder? Om hvilke emner?

Det er ikke blot sådan, at udbyderne kan tænke i nye segmenter og 
publics, den enkelte netbruger kan også skabe sin egen personaliserede, 
og dagligt skalérbare ”public of one”. Sådanne publics kan være distribu-
erede over forskellige dele af kloden, fx varierende med individets egne 
rejser og sociale kontakter. Vi kan her tale om en ny form for koeksistens 
mellem individualisering og globalisering, hvor rækkevidden i høj grad 
beror på brugerens forhandling med sig selv. Mens der på den ene side 
sker en segmentering og fragmentering, åbner nettet på den anden side 
samtidig for, at den enkelte løbende bevæger sig på kryds og tværs af en-
hver segmenteret opdeling.

Hvad der gælder i forhold til nyheder, gælder i det hele taget i forhold til 
internettet. Den ændring fra ”grænsen som skel” (forstået som en relativ 
fast og stabil skillelinje, der kun lejlighedsvis overskrides) til grænseflade 
som landskab for stadig forhandling og forandring, der gælder for den 
nationale offentligheds grænser til transnationale offentligheder, gælder 
også i forhold til det private, i forhold til virksomhederne og i forhold til 
markedet.

Også virksomhedernes handlingsrækkevidde forandres på denne 
måde, selv om det for en virksomhed er lidt mere kompliceret at tage de 
samme skridt. For softwareprodukter, der kan leveres over samme me-
dieplatform, er der naturligvis tale om en hastigere forskydning end for 
mange andre produkter, men også bøger, elektronik, medicin og andre 
fysisk-faste varegrupper handles i stigende omfang på transnationale mar-
keder. For organiske produkter og tøj, der skal passe vores individuelle 
kropsmål, går det trægere, men også her tegner der sig muligheder for 
fremkomsten af nye transnationale forsyningskæder med individualise-
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rede bestillings- og leveringsmuligheder. Når firmaer som Aarstiderne og 
Hjem-Is kan levere på nationalt plan kan noget tilsvarende selvfølgelig 
også gøres transnationalt.

For virksomhedernes PR bliver spørgsmålet derfor både, hvilke lokale, 
nationale og transnationale kundekredse – og dermed også hvilke publics 
– man relaterer sig til, og på hvilke måder man via det offentlige rum når 
ud til de mange spredte ”publics of one”.

2.3 den frie kombination af udbyder- og modtagerbestemt selektion 

og differentiering

Vi har indtil nu behandlet de to første dimensioner af virksomhedernes 
medialisering, som vedrører dels forholdet mellem det private og det of-
fentlige og dels forholdet mellem det nære og det transnationale. Disse 
forhold er samtidig tæt vævet sammen med den tredje parameter: de nye 
muligheder for fri kombination af udbyder- og modtagerbestemt selektion 
og differentiering. Virksomhederne kan på den ene side selv udbyde selek-
tive, skræddersyede services til enhver tænkelig form for målgruppe ned 
til mange, spredt forekommende ”publics of one” over hele kloden – eller 
inden for de valgte sproglige og kulturelle rammer. På den anden side kan 
virksomheden og dens produkter også blive gjort til genstand for brugeres 
modtagerbestemte selektion. Virksomheden kan udbyde services, der til-
byder høj grad af brugervalgt personalisering, men vilkårlige aktører kan 
også holde en enkelt eller flere frit valgte virksomheder under observation. 
I forhold til traditionel målgruppetænkning er der med andre ord tale 
om en ny reciprocitet, hvor virksomhedernes målgrupper kan formere sig 
som aktører, der også gør – det lettere at gøre – virksomhederne til deres 
målgruppe.

Den enkelte kunde kan både optræde i de forskellige interesent-posi-
tioner mere eller mindre samtidig, og som kunde, der måske tilbydes en 
personalisering eller selv sætter den op. Spørgsmålet er så, hvordan virk-
somhederne kan indgå i dialogiske relationer med kunder? Kan de gøre 
det med kunderne betragtet alene som kunder eller skal det gøres med de 
samme kunder og de ukendte tredjeparter i positionen som borgere? El-
ler skal de forholde sig som professionelle over for de sociale mødesteders 
amatører? Den nye reciprocitet kommer til fuld udfoldelse i forskellige 
former for kommerciel udnyttelse af brugerskabt indhold, hvilket disku-
teres nærmere i afsnit 5.

Når den trinløst skalérbare rækkevidde udgør et væsentligt nyt vilkår 
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for virksomhederne – som det vil tage en del år at tilpasse sig og udnytte – 
beror det også på, at internettet nedarver computerens hypertekstuelle, in-
teraktive og multimodale egenskaber (Finnemann 2005a). Det vil føre for 
vidt her at gå mere udførligt ind på de digitale mediers særlige diskursive 
og narrative rum, der karakteriseres ved et helt hierarki af genreniveauer 
fra softwaregenrer over grænsefladegenrer til multimediale udtryksgenrer 
og genrer, der refererer til specifikke typer af indhold (nyhedssider, ”blå” 
corporate virksomhedssider, officielle institutionssider, kundeorienterede 
udstillingsvinduer, portalsider, sociale mødestedssider, personlige netsi-
der etc.).3

Det helt basale grundtræk er imidlertid, at de digitale medier integre-
rer de trykte mediers lageregenskaber og vedvarende tilgængelighed med 
de elektroniske mediers kommunikative hastighed. Mens alle tidligere 
medier havde et stærkt bias i retning af enten synkron eller asynkron (lag-
ret) kommunikation, og mod envejs- eller tovejskommunikation, tilbyder 
internet frit valgte kombinationer på alle hylder.4

Virksomheder har naturligvis altid haft et ganske vidtfavnende register 
af interaktive muligheder i forhold til omverdenen, men med etablering 
af en mailadresse og en netside får deres relation til omverdenen en ny 
interaktiv mediedimension. Det skyldes helt grundlæggende, at man her 
kan samle og blande de forskellige interaktive relationer på en og samme 
platform. Det bliver samtidig lettere for alle og enhver at finde frem til 
virksomheden og at tiltale den.

Mange virksomheders netsider giver indtryk af, at være konstruere-
de med henblik på at begrænse interaktionen, dels ved at søge at give 
standard svar på så mange spørgsmål som muligt, dels ved at begrænse 
henvendelsesmulighederne, men det ændrer ikke ved, at der er åbnet for 
et nyt interaktivt register, der både kan have relevans for virksomhedens 
public relations, branding, marketing og forretningsmodel – til dels fordi 
grænserne mellem disse forskellige relationer bliver porøse og slørede.

Den netbaserede interaktivitet har grundlæggende tre formater:

1. Den kan foregå direkte i forhold til andre personer.
2. Den kan foregå i forhold til indhold på nettet.
3. Den kan foregå som en af brugeren gennemført tilpasning af den 

3 der findes ingen samlet teori om eller fremstilling af disse genrer og deres relationer, 
men nogle tilløb findes bl.a. hos Bolter og grusin 1999, Manovich 2001, liestøl et al. 
2003, finnemann 2005, Bo walther kampmann 2005, samt i mere specialiseret faglit-
teratur, der beskæftiger sig med enkelte genreniveauer eller genretyper.

4 Tale, telefon, radio og tv kan være synkron, mens skrift, bogtryk og film er asynkron. 
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funktionelle arkitektur fx i form af personalisering af en service, 
men også i form af brugerens valg, tilpasning eller i nogle tilfælde 
ligefrem produktion af softwareapplikationer, der anvendes i den 
netbaserede kommunikation.

Disse tre former kan både appliceres på skalaen privat-offentlig og på ska-
laen lokal-transnational.

Når det gælder virksomhedens indtræden i det offentlige rum er det 
springende punkt ikke blot, om man benytter det som talerstol for virk-
somhedens synspunkter, men især om virksomheden åbner sine netsider 
for offentligt synlige kommentarer og måske endda debat og erfaringsud-
veksling mellem de besøgende.

I den anden ende af skalaen i forholdet til den enkelte kunde ligger den 
mest radikale fornyelse derimod i spørgsmålet, om virksomheden giver 
kunden adgang til via nettet at personalisere det produkt eller den service, 
der udbydes. Men der er mange mellemformer spændende fra direkte er-
faringsudveksling mellem brugere til recirkulering af information om an-
dre besøgendes adfærd.

Mens henvendelsen til den store offentlighed måske kun er påkrævet 
i kritiske tilfælde, vil mange virksomheder have interesse i at bruge den 
offentlige dimension til branding og kundeorienteret PR. Her drejer det 
sig til gengæld ikke længere kun om virksomhedens egne sider, men også 
om dens optræden på Facebook, i SecondLife, på YouTube og andre del 
af nettet, der ikke er underlagt virksomhedens egen redaktionelle ræk-
kevidde.

Hvor hører fx en virksomhedsblog hjemme i dette felt? Skal den an-
bringes på virksomhedens egne sider? På Facebook og nogle af de andre 
mødesteder? Har det mening at optræde i SecondLife og lignende virtu-
elle fora og hvordan sikrer man sig her troværdigheden, når man repræ-
senteres af en avatar (dvs. en fiktiv figur). Sigter man på den store offent-
lighed – måske som del af krisemanagement – eller på kunderne, måske 
via narrativisering af produkterne? Kan man forestille sig, at bloggens 
indhold differentieres i forhold til forskellige, måske personaliserede bru-
gerprofiler ligesom Amazon præsenterer quasi-personaliserede bogtilbud? 
Hvor langt skal man strække hensynet til virksomhedens offentlige ansigt, 
når det gælder brugernes måske kritiske eller ”irrelevante” kommentarer? 
Betyder den direkte adgang til offentligheden, at virksomhederne også i 
højere grad er nødt til at operere på den almene offentligheds præmisser, 
ligesom nogle af de kommercielle medievirksomheder gør det?
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Den udvidede medialisering af hverdagslivet danner således grundlag 
for betragtelig udvidelse af den sociale kommunikations rolle i medierne 
og ændrer på vilkårene for virksomhedernes offentlige relationer. Det sker 
primært via de mange forskellige former for sociale mødesteder på nettet, 
men det er en udvikling, der både forstærkes af gennemslaget i forhold til 
de gamle medier og af en hastigt voksende betydning for virksomhederne. 
Den udvidede medialisering åbner imidlertid ikke blot for den hverdags-
nære sociale kommunikation, men for en langt bredere vifte af bruger-
skabt indhold og for udvikling af nye virksomhedstyper, der indoptager 
nye netværkslignende relationer til omgivelserne som del af forretnings-
modellen. 

I de følgende afsnit ses først på internettets betydning for udviklingen 
af nye virksomhedstyper, dernæst på begrebet om brugerskabt indhold og 
endelig på strategier for kommerciel anvendelse af brugerskabt indhold.

3. En ny virksomhedstype - organisation med netværk

Diskussionen om nettets betydning for udvikling af nye virksomhedstyper 
har været stærkt præget af en massiv PR-kampagne anført af det ameri-
kanske it-tidsskrift Wired, der i slutningen af 1990’erne gjorde sig til mere 
eller mindre selvbestaltet talerør for forestillingen om en ”ny økonomi” 
med it og internet som omdrejningspunkt. Der var tre centrale elementer 
i dette program.

For det første gjorde man sig til talerør for en forståelse af it, internet, 
nye bioteknologier og nanoteknologi som redskaber for en neoliberalistisk 
markedsøkonomi, hvor staten skulle holdes på afstand og overlade det hele 
til udviklingsklynger modelleret efter Silicon Valley-kulturen. ”The Wi-
red Index up 81%” hed det således stolt på forsiden af Wired i juni 1998. 
Indekset omfattede 40 virksomheder, der angiveligt udgjorde kernen i den 
”ny økonomi”. Det var oprettet året før ledsaget af et bombardement af 
artikler om denne nye økonomi og kulminerende med proklamationen af, 
at vi står over for ”25 år med vækst, frihed og bedre miljø for hele verden”. 
Proklamationen blev bragt i artiklen ”The long Boom: A History of the 
Future 1980-2020”. Den blev kort efter fulgt op af Kevin Kellys artikel 
”New Rules for the New Economy”.5

For det andet lovede Wired ikke blot en ny krisefri økonomi, men også, 

5 Schwarts & leiden 1997. “The long Boom: A History of the future 1980-2020”. Wired, 
vol. 5, no. 7 1997. kelly 1997. ”new rules for the new Economy” wired vol 5, no. 9 
sept. 1997.
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at de nye teknologier nærmest af sig selv ville løse miljøproblemerne, fordi 
virksomhederne har en gensidig interesse i ikke at ødelægge deres eksi-
stensgrundlag. ”The tightly linked nature of any economy, but especially 
the Network Economy’s ultraconnected constitution, makes it behave 
ecologically” proklamerede Kelly i sit regelsæt.

Den tredje – og i denne sammenhæng særligt relevante – pointe i Wi-
reds program var forestillingen om den fuldbyrdede overgang fra industri-
samfundets hierarkiske og produktivitetsorienterede organisationsmodel, 
fabrikken, til stadig omskiftende netværksrelationer som organisatorisk 
grundform.

Den ”nye økonomi” med centrum i it-branchen blev således begrundet 
med lutter hensyn til almenvellet, den ville både skabe vedvarende økono-
misk vækst, et rent miljø og en ny mere ”åben”, flad og ubureaukatisk orga-
nisationstype. Med denne overordentligt kraftfulde, og ideologisk stadigt 
virksomme kombination af internet, nye teknologier, netværkstænkning 
og neoliberal økonomi satte Wired en ny, ikke siden overgået standard for 
brancheforankret branding- og PR-arbejde. Det gik dog ikke så godt med 
løfterne. Aldrig så snart havde man forudsagt 25 års krisefri kapitalisme, 
før krisen satte ind. De overlevende industrier har heller ikke kunnet leve 
op til visionen om en selvreguleret ”økologisk” adfærd. Heller ikke fore-
stillingen om, at de mange nye netværk ville vælte de gamle centralistiske 
og hierarkiske organisationer over ende, slog til.

Når man ser tilbage på perioden, fremstår den som en klondyke-lig-
nende gründerperiode, fuld af turbulens og hype, men også en periode 
hvor der lægges en række nye spor for den generelle samfundsudvikling 
såvel som for virksomhederne. Vi fik ikke en ny økonomi, men en ny indu-
stri og nye virksomhedstyper, ligesom internettet til manges overraskelse 
bestod.

Den ene illusion i Wireds fremtidsvision var ideen om, at vi stod overfor 
en helt ny verden, et cyberspace eller netværkssamfund, der byggede på 
en fuldstændig udskiftning af principperne fra den gamle verden. Vi har 
i stedet fået et samspil mellem gamle og nye organisationsformer og for-
retningsmodeller. Den anden illusion var forestillingen om, at den gamle 
fabrik slet og ret var en centralistisk og hierarkisk og lineær organisation, 
mens de nye netværk var decentrale, flade, fleksible, nonlineære, åbne, 
demokratiske og uhierarkiske. Disse forestillinger kom ikke blot til kort, 
fordi mange af de traditionelle virksomheder har overlevet, men også og 
endnu mere fordi nogle af de mest succesfulde nye, som fx Google og Ap-
ple, er mindst lige så tilknappede, lukkede og kontrollerede som mange af 
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de gamle. Både gamle og nye virksomheder kan således være mere eller 
mindre åbne eller lukkede.

Når denne distinktion mellem gamle og nye virksomheder er inter-
essant i forhold til public relations, skyldes det, at der er en sammen-
hæng mellem bestemte organisationsformer og forholdet til omverdenen. 
Mens en åben virksomhed er mere udsat, hvis den ikke lever op til det 
billede, man giver af virksomheden til offentligheden, vinder den imid-
lertid troværdighed ved selve det, at den er åben. En lukket virksomhed 
kan komme igennem med større misforhold mellem den indre realitet og 
det billede, man leverer til offentligheden, men den kan – tilsyneladende 
paradoksalt – også vinde troværdighed ved selve det at være i stand til at 
bevare sin lukkethed. Den åbne og den lukkede virksomhed baserer sig 
således implicit på forskellige legitimationskriterier for varetagelse af pub-
lic relations. Det er imidlertid ikke nyt, og det er ikke specifikt relateret 
til internettet.

Mange af de gamle virksomheder overlevede dot.com-krisen, hvad en-
ten de var mere eller mindre åbne og fleksible. Internettet spiller således 
ikke nogen direkte rolle for virksomhedernes ledelsesmæssige åbenhed. 
Hvis der er en bevægelse i retning af større åbenhed, er det snarere et re-
sultat af investorernes krav i et mere globaliseret marked.

Men krisen åbnede samtidig for en række nye virksomhedstyper, der 
relaterer sig til forskellige former for netværksdannelse i mere eller mindre 
direkte tilknytning til internettet. Dette kan både gøre sig gældende for 
åbne og lukkede virksomheder. Der er under ét tale om forretningsmodel-
ler, der på den ene eller anden måde baserer sig på kommerciel anvendelse 
af brugerskabt indhold. Dem var der imidlertid ikke mange af på Wireds 
liste. Det er imidlertid disse modeller, der få år senere for alvor gjorde in-
ternettet kommercielt interessant. De indebærer samtidig en nydannelse 
i virksomhedernes muligheder og vilkår for at varetage deres public rela-
tions. 

For at forstå de nye virksomhedstyper må man gøre sig klart, at det, der 
adskiller en organisation fra et netværk, ikke er grader af åbenhed og luk-
kethed, hierarkier versus flade strukturer, centralistisk bureaukrati versus 
decentralt demokrati og selvbestemmelse. Disse træk er ikke egenskaber 
ved organisationsformen. Netværk kan både være hierarkiske, centrali-
stiske og lukkede. En centralistisk organisation kan tilsvarende være flad 
med få kommandoled, ligesom den kan være demokratisk i den forstand, 
at den kan bygge på fælles vedtagne regler og have en ledelse, der er valgt 
af organisationens medlemmer på lige fod. Når det specifikt gælder virk-
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somhedsorganisationer, hvor ledelsen er ansvarlig over for en ejerkreds, 
der almindeligvis ikke arbejder i virksomheden, kan man diskutere hvor 
demokratiske, de kan være, men de kan udmærket være regelstyrede i for-
hold til overordnede strategiske mål. De kan også være modulært opbyg-
get med uddelegerede funktions- og ansvarsområder.6

Mens organisationer kan være regelstyrede, kan netværk ikke. Hvor 
den traditionelle organisation kan være defineret ved regler og ledelses-
orientering, er netværket hverken regeldefineret eller ledelsesorienteret. 
Set i relation til virksomhedsorganisationen er netværksformen også pro-
blematisk, fordi ansvars- og loyalitetsrelationerne i et netværk er uklare. 
Et netværk kan ikke optræde som juridisk legitim aktør. Netværk udgør 
med andre ord ikke et fuldgyldigt alternativ til mere traditionelle orga-
nisationsformer. De kan derimod være operative på forskellige niveauer 
inden for og imellem organisationer, ligesom de kan være operative i den 
sociale hverdagspraksis uden for virksomhederne og organisationerne.

Den nye – åbne eller lukkede – virksomhedstype, der vokser frem er så-
ledes ikke kendetegnet ved selv være netværksbaseret, men ved at udvikle 
netværksrelationer i forholdet til omverden. Disse netværksrelationer har 
nødvendigvis altid en dimension, der vender ud mod offentligheden, men 
de har samtidig ofte også en dimension, hvor netværket bliver integreret i 
forretningsmodellen.

 Som eksempler på virksomheder der tidligt udvikler sådanne net-
værksrelationer, kan man nævne Google, Apple og Amazon. Disse virk-
somheder er ikke mere åbne end mange andre virksomheder; de benyt-
ter oftest ganske traditionelle, hierarkiske organisationsformer, men de 
adskiller sig, fordi de nye forretningsmodeller i varierende udstrækning 
og former beror på netværksbaserede relationer til den omgivende offent-
lighed. Det kræver en ny type public relation-management.

At netop disse virksomheder ikke var på listen i 1998, er dog ikke så 
mærkeligt. Google blev først stiftet samme år og stifterne kendte ikke selv 
deres egen kommende forretningsmodel. Apple var i nedtur og anede in-
tet om sine senere succeser med iPod, iTunes, iPhone, mens Amazons 
forretningsmodel var kendt, men ikke for det gode, for Amazon gav den-
gang underskud på underskud år ud og ind. At det var en del af strategien, 
virkede med tiden som et stadig svagere argument.

Apple er imidlertid et glimrende eksempel på, hvordan en traditionel 

6 Et klassisk eksempel er Alfred Sloans modulært opbyggede bilfabrikker (gM), der var 
egnet til udvikling af nye modeller og skabt som modsvar til fords samlebåndsfabrik-
ker  i 1920-erne og 1930-erne. Jfr. flink 1988.
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hierarkisk virksomhed kan integrere netværksbaserede aktiviteter i forret-
ningsmodellen. Apple hører til den klassiske virksomhedstype, der er op-
bygget omkring proprietære grundnormer, hvor man vogter nidkært over 
sine kildekoder i mindst samme omfang som Microsoft. Men Apple var 
alligevel tættere på netværksparadigmet, da man aflæste de nye fildelings-
tjenester og skabte iTunes og iPod som et legalt alternativ til de dengang 
illegale musiktjenester som Napster, Gnutella og Kazaa. Apple havde da 
også, sin lukkede karakter til trods, rødder i garagekulturen og mange års 
erfaring med supportering af Mac-communities rundt om i verden siden 
midten af 1980’erne. Apple har således – trods sin traditionelle lukkede 
organisationsform – kunnet opbygge et design brand og public relations 
omkring en netværksstøttet forretningsmodel.

Google er derimod et eksempel, der viser, hvordan en helt ny virksom-
hed – som selv er opbygget omkring internettet og stiller softwaren til 
brugernes frie rådighed – samtidig forskanser sig som en af verdens mest 
lukkede og centralistiske virksomheder, der beskytter sine kildekoder og 
sorteringsprincipper.7

Det var ikke kun tradition, der sikrede de gamle virksomhedstypers 
overlevelse. Det skyldes også, at it-produkter – ligesom ideer – er langt 
simplere og billigere at kopiere end andre produkter. Hvis man bygger sin 
forretningsmodel på salg af it-produkter, er man nødt til at opbyge stærke 
forsvarsværker og træffe vidtgående sikkerhedsforanstaltninger.

Det er paradoksalt nok nøjagtig det samme forhold, der ligger bag en 
næsten modsat konsekvens, nemlig udviklingen af forretningsmodeller, 
hvor man netop ikke sælger softwaren, men stiller den gratis til rådighed 
for brugerne og måske tilmed også inddrager brugere som – ubetalte – te-
stere af ny software som fx Google gør det.

Google og Apple har ligesom Amazon og mange andre virksomhe-
der udviklet hver sine former for anvendelse af brugerskabt indhold, men 
fornyelsen ligger ikke i deres organisationsform, fornyelsen ligger i for-
retningsmodellerne. Det er også her netværk og communities spiller en 
rolle som en ny opkobling til omverdenen, hvor kunderelationen er flettet 
sammen med relationen til en større offentlighed. Man kan i denne sam-
menhæng betragte brugerbegrebet som en fusion af en kunderelation og 
en relation som borger.

Det skaber også nye legitimationsvilkår for virksomhedens public re-
lations, fordi netværkets åbenhed er af en anden art end den åbne virk-

7 faglitteraturen om google er sparsom. der findes derimod flere forholdsvis informa-
tive journalistiske beskrivelser som Batelle 2005, Stross 2008. 
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somheds. I den åbne virksomhed er åbenheden forankret i ledelsens hånd, 
mens den i netværksrelationer også befinder sig i hånden på netværkets 
enkelte deltagere. Det er tilsvarende vanskeligere for den enkelte at tale 
på hele netværkets vegne og dermed er det vanskeligere for netværket at 
varetage sine public relations. For virksomheder, der bygger (dele af) for-
retningsmodellen på sådanne netværk, indebærer det således en konstant 
risiko for konflikt med større eller mindre dele af netværkets øvrige del-
tagere. Man kan så spørge, hvorfor virksomhederne overhovedet indlader 
sig med netværk og svaret er først og fremmest, at nettet giver mulighed 
for at udvikle en række nye netværksbaserede forretningsmodeller. Hvis 
man vil tjene disse penge, må man tage netværkets åbenhed med i købet.

Den netværksbaserede opkobling til omverdenen kan tage mange for-
mer, som ikke altid er direkte knyttet til forretningsmodellen. Netværk 
kan også spille en mere eller mindre fremskudt rolle i forretningsmodel-
len. For nogle virksomheder kan netværk være en marginal eller supple-
rende dimension, mens det for andre udgør selve virksomhedens eksi-
stensgrundlag. I det følgende fokuseres især på en af de kommercielt mest 
succesfulde former, nemlig den kommercielle anvendelse af brugerskabt 
indhold, herunder – men ikke blot – indhold, der produceres i den sociale 
offentlighed.

4. En ny innovationsdynamik – virksomhed og 
civilsamfund
Der er to afgørende historiske forudsætninger for den kommercielle an-
vendelse af brugerskabt indhold. Den ene er internettets gennembrud som 
alment tilgængelig medieplatform for borgerne, og den anden er åbningen 
af nettet for virksomhederne.

Den første forudsætning skabes så at sige bag om ryggen på samfundet 
i kølvandet på Tim Berners-Lees offentliggørelse af www-protokollerne 
i 1991.8 Hvad der oprindeligt var en meddelelse i en nyhedsgruppe på 
det eksisterende internet blev i de følgende måneder implementeret på 

8 Protokollerne omfatter en transmissions protokol http (hyperteksttransmissionspro-
tokol), klient-server protokol med url-adressering (uniform ressource location), og 
programmeringssproget HTMl (Hypertekst Mark up language), der kunne håndtere 
dokumentformater og links. Tilsammen udgør disse applikationer world wide web 
(www). TBl’s software blev publiceret i nyhedsgruppen alt.hypertext newsgroup på 
internettet d. 6.8 1991. (jfr. Medieteoretisk leksikon, forlaget Samfundslitteratur, in 
press).
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et hastigt voksende antal servere uden nogen forudgående samlet plan. 
Drivkraften var især serveradministratorer på universiteter og en række 
civile netværksadministratorer, men konsekvenserne pegede langt ud over 
universitetsverdenen. I løbet af et par år var www-protokollerne blevet 
standard software for et offentligt tilgængeligt, globalt distribueret, elek-
tronisk integreret internet. I kølvandet fulgte en lige så forbavsende og 
eksplosiv udvikling af browsere med grafisk og tekstuel brugergrænse-
flade, der gjorde det muligt at publicere, navigere og læse på nettet uden 
årelang programmeringstræning. Den anden afgørende forudsætning er 
USA’s vedtagelse af ”The Bouchers Bill” i 1992 der åbnede internettet for 
kommerciel trafik.9

Disse to begivenhederne peger samtidig på et mere generelt træk ved 
internettets udvikling og udbredelse, nemlig at det drives i et – ofte uko-
ordineret – samspil af skiftende relationer mellem myndigheder offentlige 
institutioner, virksomheder og civile – frivillige – kræfter. Man kan tale 
om en ny samfundsmæssig og økonomisk innovationsdynamik, der er for-
ankret i et – ofte neokorporativt – samspil mellem offentlige institutioner, 
virksomheder og civilsamfundet.10

Mens den kommercielle anvendelse først for alvor slog igennem efter 
dot.com-krisen har det brugerskabte indhold været en drivkraft tilbage til 
1970’erne. Den amerikanske kultur har en mangeårig stærk community-
tradition, og det er således næppe noget tilfælde, at vi allerede før internet-
tets brede gennembrud i midten af 90’erne finder de første eksperimenter 
med at opbygge forskellige former for online-communities.

Det sker bl.a. i form af Open source-kulturen, der udvikler sig i for-
længelse af den meritokratiske universitetskultur, og i de mange tusinde 
usenet- og nyhedsgrupper (bulletin board services, BBS), der udvikler sig 
i tilknytning til stigende email-anvendelse op gennem 80’ere.

I løbet af 1980’erne og 90’erne opstår der således med Yochai Benk-
lers termer i kimform et nyt ”non-proprietært” felt for vidensproduktion 
og udveksling ved siden af det proprietære vidensmarked.11 Det non-pro-
prietære felt udgår naturligvis fra den moderne tradition for fri og lige 
adgang til udveksling af viden, holdning og mening. Denne tradition 
har dog langt hen været markedsbaseret, via bogmarked, avis-, radio- og 

9 se fx http://neted.org/timeline/ og rasmussen, T. kampen om internett note 31 p. 
198.

10 Se fx Castells og Himanen 2002 og finnemann 2005 om nordamerikanske, asiatiske og 
nordeuropæiske versioner.

11 Benkler 2007: 17
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tv-marked etc. En stor del af den professionelle vidensproduktionen har 
derudover været baseret på offentlige midler til forskning og uddannelse, 
mens den mere praktisk orienterede vidensinnovation har været forankret 
i private virksomheder.

Med nettet får det civile samfund sin egen frit tilgængelige medie-
platform, der har større rækkevidde end de kommercielle eller public 
service-baserede medier. Det nye er således, at der nu udkrystalliseres en 
nonproprietær – civil – zone for produktiv vidensinnovation ved siden af 
den proprietære. Et klassisk og ikke helt uproblematisk eksempel er ud-
viklingen af fildelingsservices som fx Napster,  Kazaa og Pirate Bay, der 
befordrer en ikke-kommerciel – men også rettighedskrænkende – musik-
distribution ved siden af den kommercielle.

Mellem den traditionelle markedsproduktion, hvor en virksomhed 
sælger et produkt til en kunde for en given pris, og den non-proprietære 
form, hvor civile stiller viden og vidensprodukter til fri afbenyttelse for 
andre, finder vi endelig en mellemform, hvor en kommerciel producent 
stiller et produkt eller en service til gratis rådighed for brugeren, mens 
forretningen baseres på kommerciel anvendelse af det indhold, brugerne 
måtte levere gratis.

Vidensproduktion og videnscirkulation foregår i dag over nettet i såvel 
kommercielt som ikke-kommercielt regi. Det gælder ikke blot musik, men 
også nyheder, film, litteratur, forskning og alle andre mulige former for 
softwareprodukter i det hele taget. Ved siden af den asymmetriske model 
(hvor det ikke er kunden, der betaler, eller hvor kunden ”betaler” ved at 
levere indhold mod at få fri brug, mens virksomheden derefter bruger 
indholdet til egne formål), har vi således både en traditionel kommerciel 
model og en civil.

Mens økonomen Joseph Schumpeter i forrige århundrede kunne hæv-
de, at det var virksomhederne, der drev innovationen, udvikler der sig fra 
1980’erne en ny innovationsdynamik, der udgår fra frivillige, civile bru-
gere og fra virksomheders brug af de nye berøringsflader med civile inte-
ressenter. Det er en udvikling, der i de første år i høj grad er afhængig af 
universiteternes udstyr. I nogle tilfælde er der tale om ansatte forskere og 
lærere, der måske samarbejder med studerende, men kreativiteten lader 
sig ikke begrænse heraf. Ikke mindst open source-kulturen demonstrerer 
tidligt, at frivillige, civile initiativer kan indgå i samarbejder, omkring in-
novationsprocesserne frem til modne produkter.12

12 Jfr. Eric von Hippel, Democratizing Innovation. Cambridge Mass.: MiT press. 2005.
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Da nettet bliver åbnet for kommercielle kræfter, opstår der også nye 
former for samspil mellem virksomhederne og frivillige udviklere, og der 
udvikles forskellige former for regulering af rettigheder som fx ”creative 
commons”, der er tænkt som et mindre ejendomsorienteret rettigheds-
princip end copyright og ophavsretsprincipperne. Dermed åbnes for nye 
forretningsmodeller for kommerciel anvendelse af brugerskabt indhold på 
mange andre områder end netop softwareudvikling.

5. Modeller og strategier for kommerciel anvendelse af 
brugerskabt indhold
Der var i 1990’erne mange, der ikke blot stillede sig skeptisk overfor Wi-
red-ideologien, men også overfor ideen om at internettet i det hele taget 
ville blive et centralt medie både for offentligheden og for virksomhe-
derne. Denne skepsis blev tilsyneladende bekræftet af dot.com-krisen og 
skeptikerne kunne nu mødes med mange it-profeter, der måtte erkende, 
at internettet aldrig ville kunne indfri deres cyberspace-fantasier. Nettets 
betydning blev genstand for omfattende nedskrivning. Et hastigt over-
stået modefænomen eller et netværk for automatisering.13

Udviklingen i årene 2003-2005 kendetegnes imidlertid ved et nyt og 
lige så uventet gennembrud som det, der fandt sted ti år før. Det nye gen-
nembrud manifesteres på flere måder:

For det første når internettet i denne periode ud til mere end 75% af 
befolkningen i en række lande, herunder Danmark.14 Dermed har inter-
nettet fået en rækkevidde, der er helt på højde med de øvrige medier for 
offentligheden, mens det samtidig tilbyder denne offentlighed, borgerne, 

13 Automatiseringsvisionen repræsenterer en af de ældste computervisioner, men er 
endnu aldrig løftet ud over automatiseringen af simple mekaniske procedurer. Efter 
dot.com krisen blev den ofte genfremført, nu som forestilling om at internettet havde 
en fremtid som backbone for en gennem automatisering af hverdagen: En af de dan-
ske it-profeter forkyndte således i 2002 ”Om bare 5 år vil internet, som vi kender det 
i dag, være uddødt. internet vil trænge væk fra brugerfladen og i stedet blive det 
sprog, som mobiltelefoner, søgeagenter, mejetærskere, brødristere og 1000 andre 
dimser benytter sig af, når de taler sammen.” kommunikationsforum http://www.
kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=5364  16.7 2002. ud med samfundet 
og borgerne, ind med automaterne.

14 nettets betydning som medie for offentligheden varierer selvfølgelig med mediets 
udbredelse i samfundet. i lande som danmark, hvor mere end 80 % af befolkningen 
har internetadgang hjemmefra, er det dog ikke adgang til nettet, der er den centrale 
barriere, men derimod de almindelige læse- og skrivefærdigheder samt de specifikke 
navigationsfærdigheder. nettet er i disse lande ikke blot et supplerende medie, men 
det centrale kommunikationsmedie.
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virksomhederne og institutionerne en lang række nye muligheder, der er 
uden for de gamle mediers rækkevidde. Det når længere ud i verden og 
tættere på det lokale.

For det andet går de gamle medier ind på nettet med stor kraft. Det 
sker selvfølgelig i samspil med andre dynamikker i medieverdenen (bl.a. 
koncentration og globalisering), men internettet bliver det centrale om-
drejningspunkt og i løbet af få år er alle medieinstitutioner både blevet 
del af støre konglomerater og omdannet fra monomediale til multime-
diale medieinstitutioner, der opererer på alle platforme (papir, radio, tv, 
internet, mobil).15 Det koncentrerede udtryk for denne dynamik er Ru-
pert Murdochs skarpe omlægning af news.corp i 2005. Først opkøbte han 
det sociale mødested ”Myspace” for kort efter at sælge annoncerettighe-
derne til Google, mens han udpegede internettet som omdrejningspunkt 
for korporationens mediestrategi. Mens han betegnede sig selv en ”digital 
immigrant”, så han sine døtre som ”digital natives”, der forventer bred-
båndsadgang overalt. Det hører med her, at public service-medier som 
BBC og DR i lande som England og Danmark har spillet en central rolle 
i udviklingen allerede fra midten af 1990’erne. Det samme gælder selvføl-
gelig de overlevende it-virksomheder, mens mange andre virksomheder 
først begynder at se nettets muligheder efter årtusindskiftet.

For det tredje sker der en betragtelig udvikling i civil innovation og brug 
af nettet, både i mængder og i former for brugerskabt indhold. I de gamle 
medier er det bloggen, der først tiltrækker sig opmærksomhed, men snart 
følger interessen for de sociale mødesteder som Myspace, Facebook, Live 
Journal, Orkut, Bebo og mange andre, mindre kendte mødesteder. De 
har alle rødder tilbage i 1990’ernes ganske udbredte datingsites, men de 
adskiller sig ved at lægge større vægt på eksisterende sociale relationer og 
måske bredere spektrum af interesser.

De store og kendte sociale mødesteder er imidlertid kun toppen af et 
isbjerg, der omfatter mange mødesteder, hvor man samles om bestemte 
interesser og meningsfælleskaber i mere eller mindre åbne grupper. Sam-
tidig bevæger også de mere specialiserede tidsskrifter sig over på nettet, 
og der opstår talrige rene netmagasiner og tidsskrifter både rettet mod 
offentligheden og mod bestemte fag- og interesseområder.

Det er disse tre træk, der er centrale for internettets gennembrud 

15 wurff & lauf 2005 indeholder en komparativ analyse af forholdet mellem trykte me-
dier og deres online-udgaver i 16 europæiske lande i 2003. Så godt som alle online-
udgaver er på det tidspunkt underskudsgivende, men billedet vender pludselig året 
efter og siden er online udgavernes økonomi gået frem over næsten hele linjen.
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som medie for offentligheden. Udvikling befordres imidlertid af et fjerde 
træk, udviklingen af forskellige former for software, der kan understøtte 
brugernes behov for at orientere sig og navigere i det helt uoverskuelige 
informationshav. Det gælder fx RSS-feeds, trackback-features og et utal 
af applets, dvs. små programsekvenser for specifikke funktioner, der let 
overføres via nettet. Denne softwareudvikling omtales ofte sammen med 
det brugerskabte indhold og de nye forretningsmodeller med den noget 
vildledende metafor web 2.0.

5.1 fire perspektiver på brugerskabt indhold

Begrebet brugerskabt indhold er et begreb med løse kanter. Det anvendes 
i det følgende som begreb for alt indhold, der afgives vidende eller uaf-
vidende af civile brugere, dvs. brugere der hverken har en arbejdsmæssig 
forpligtigelse eller kommercielt formål. Ved arbejdsmæssig forpligtigelse 
forstås ikke blot, at man gør det som led i sit arbejde, og dermed pro-
fessionelt, men også at det kan gøres som følge af en ikke-kommerciel, 
myndighedsmæssig forpligtigelse. I udvidet betydning kan begrebet også 
omfatte automatisk afgivet information om brugerens netadfærd (trafik-
data, cookie information mv.).

Denne definition er generel og ikke mediespecifik. Den kan fx ind-
befatte information, som opinionsvirksomheder indsamler via spørge-
skemaundersøgelser og interviews. Men den kommercielle interesse i 
brugerskabt indhold er væsentligt meget større end ellers, når det gælder 
internetbaseret indhold, fordi det kan indsamles, bearbejdes og (gen)an-
vendes i mere massivt omfang. Det brugerskabte indhold er interessant 
ud fra i hvert fald fire forskellige synsvinkler.

For det første er den demokratiske, politiske brug og brugen af nettet 
som informations- og vidensmedie i høj grad baseret på brugerskabt ind-
hold. Det samme gælder den kulturelle, sociale og underholdende brug. 
Dette manifesteres bl.a. i mangfoldige usenet-agtige, åbne gruppefora, 
debat- og chat fora, civile netmagasiner, wikies og Wikipedia, gruppesider 
(som Google Groups), vidensformidlende sider, der drives ukommercielt 
af civilpersoner. Det kan også være ansatte forskere og andre, der publi-
cerer deres viden, uden at det kan betragtes som en arbejdsmæssig for-
pligtigelse. Grænsen er her lige så flydende som grænsen mellem arbejde 
og fritid. Man kan ligeledes diskutere, om politikersider er brugerskabte 
– og dermed, hvor grænsen går i forhold til den demokratiske debat. Er 
politikernes bidrag at betragte som brugerskabt indhold? Eller som pro-
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fessionelt indhold? Er der forskel på politikere, der oppebærer honorarer 
eller løn overfor politikere, der ikke gør? Eller mellem valgte politikere 
og politikere, der håber på at blive valgt? I alle tilfælde er nettet blevet et 
stadig mere centralt medie for samspil mellem den professionelle og civile 
politiske kommunikation både under valgkampe, og i de mere normale 
faser, hvor den civile politiske debat lever mere tilbagetrukket i de små 
fora. Dette forfølges ikke nærmere i denne sammenhæng, men det kan 
dog bemærkes, at især amerikanske og britiske valgkampe har vist sig at 
være banebrydende for innovative samspil mellem professionel og civil 
kommunikation.

For det andet spiller brugerskabt indhold en voksende rolle for brugen 
af nettet som underholdningsmedie, medie for fritidsliv og tidsfordriv. 
Det gælder de sociale netsteder som MySpace, Facebook, Arto, Mingler, 
Twitter osv. samt mange mindre kendte åbne gruppefora. Hertil kommer 
mange ”foreningsagtige”, lukkede fora. Computerspil er ofte også forum 
for social kommunikation. Det samme kan være tilfældet i fiktionsuni-
verser som SecondLife, der er mere eller mindre fuldstændig baseret på 
brugerskabt indhold, og hvor virksomheden bag, Linden Lab, er i stand 
til at opkræve betaling for at give brugerne lov til at levere gratis indhold. 
I dette som andre tilfælde ser man i dag virksomhederne dukke op som 
”brugere”. I SecondLife og andre virtuelle fora kan man også drive egen 
virksomhed på vilkår, der defineres af servicens udbyder.

For det tredje indebærer disse ting, at brugerskabt indhold også spiller 
en central rolle for nettets udvikling, det er både en innovationsfaktor og 
udbredelsesdriver som allerede beskrevet.

For det fjerde sker væsentlige dele af den innovative forretningsudvikling 
omkring nye former for kommerciel anvendelse af brugerskabt indhold. I 
denne sammenhæng er det mest hensigtsmæssigt at bruge den udvidede 
definition, fordi forretningsmodellerne kan udnytte såvel trafikinforma-
tion som indhold, og såvel afgivet uafvidende som vidende.

5.2 netværket som samtidig del af forretningsmodel og latent offent-

lighed

I det følgende fokuseres især på det sidste perspektiv, fordi den kommer-
cielle anvendelse af brugerskabt indhold skaber nye former for latente el-
ler reelle ”public relations” mellem virksomhederne og de brugere, der 
leverer indholdet.

Det gælder fx de sociale mødesteder, som Facebook eller fildelings-
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tjenester som YouTube, der er medier for en mere eller mindre offentlig 
kommunikation mellem brugerne.

Med virksomhedernes brug af brugerskabt indhold forvandles kun-
dekredsen til et netværk, der på den ene side indgår i virksomhedens 
forretningsmodel, mens netværkets deltagere på den anden side let kan 
mobilisere sig som observatører og måske også som aktører, der ikke kan 
ignoreres i den offentlige debat.

Denne nye dimension i virksomhedernes relation til offentligheden be-
grænser sig ikke nødvendigvis til de tilfælde, hvor det brugerskabte ind-
hold er offentligt. Den er også latent tilstede i mange andre tilfælde, fordi 
brugerne, der leverer indholdet til en given virksomhed til enhver tid kan 
bringe virksomhedens aktiviteter og relation til brugerne op til offentlig 
debat.

Denne relation gør sig især gældende for de virksomheder, der lever 
af brugerskabt indhold. Den har imidlertid generelle implikationer for 
alle virksomheder, fordi internettet gør det muligt for enhver borger at 
monitorere enhver virksomhed og rejse en kritisk diskussion i nærhedens 
af virksomhedens interessenter. Det betyder ikke blot at Facebook kan 
blive – og faktisk bliver – genstand for offentlig kritik på Facebook. Det 
kan enhver anden virksomhed også risikere, ikke blot på Facebook eller 
en blog, men på et vilkårligt netsted, der kan være skabt til andre formål 
eller oprettet i en aktuel anledning.

Sådanne diskussioner foregår fx i dag med stort engagement på en 
række investor-debatsider. Selv om det som regel er indflydelsessvage 
småinvestorer, der optræder i disse sammenhænge, er der ikke desto min-
dre tale om en ny form for offentlighed, der ofte er fokuseret specifikt mod 
de enkelte virksomheder. Der udgår herfra også lejlighedsvise – mere eller 
minder vellykkede – forsøg på at samle småaktionærerne for at varetage 
fælles interesser på den ene eller anden, som regel kriseramte, virksom-
heds generalforsamling. 

Tilsvarende muligheder er naturligvis tilstede for andre interessenter. 
Forholdet til interessenter er således via nettet i højere grad end tidligere 
blevet et offentligt anliggende – og det vel at mærke i en mindre redigeret, 
mere broget og spredt offentlighed. Der er ingen virksomhed, der i dag 
kan undlade at forholde sig til brugerskabt indhold, hvad enten det frem-
kommer på en kommerciel eller civil platform, men de virksomheder, der 
selv baserer sig på anvendelsen af brugerskabt indhold vil ofte være særlig 
sårbare, fordi det oftest er nemmere for brugerne at skifte platform end for 
virksomheden at finde nye brugere.
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Facebook er således noget mere afhængig af brugerne end Google, selv 
om begge virksomheder lever af brugerskabt indhold. For mens Facebook 
lever af at brugerne snakker med hinanden og dermed allerede er konsti-
tueret som opinionsdannende forum, lever Google primært af den enkelte 
brugers individuelle og private bidrag. Hvis Googles brugere vil samle sig 
for at diskutere Googles brug af det indhold, de leverer, må de gøre det et 
andet sted.

Følsomheden vil endelig også variere alt efter, hvordan det brugerskab-
te indhold indgår i virksomhedens forretningsmodel. Igen er Facebook og 
lignende virksomheder de mest sårbare, fordi den direkte kommunikati-
on mellem brugerne er virksomhedens eksistensgrundlag, idet den udgør 
kernen i forretningsmodellen.

En virksomhed som Novo, der også tilbyder fora for kommunikation 
mellem brugerne er derimod mindre følsom. For det første indgår de på-
gældende (patient-) fora ikke i forretningsmodellen. Selv om virksomhe-
den anvender den information, der kommer frem, anvendes den næppe 
kommercielt men kun informativt og – må det formodes – især internt. De 
pågældende fora fremstår som service. For det andet er kommunikationen 
på disse fora koncentreret om deltagernes livsverden og sygdomserfarin-
ger, og dermed tættere på det private end det offentlige rum.

Der er mange andre modeller. Man køber en bog (og mange andre vare-
grupper) hos Amazon, der fortæller køberen, hvad andre, der køber denne 
bog, også har købt. Købet anonymiseres og kobles til andre udgivelser, 
der fortælles til andre brugere. Amazon giver også brugerne adgang til at 
anmelde eller kommentere bøger og bliver dermed et opinionsdannende 
forum, der ikke blot kan have relevans for dem, der udgiver bøgerne, men 
også for dem, fx de virksomheder, som bøgerne handler om.

Både den kommercielle og civile anvendelse af brugerskabt indhold 
befinder sig endnu i en meget tidlig fase. Der er tale om et felt, der først er 
ved at åbne sig, og hvor selv de mest avancerede strategier i dag må forstås 
som kimformer, hvis videre udvikling er uforudsigelig. Som hele udgør 
det brugerskabte indhold en ny dimension i det offentlige rum. Det fore-
kommer spredt over hele nettet, det forekommer måske pludseligt på nye 
sider, det fremkommer som hovedregel uden redaktionel mellemkomst. 
Den enkelte bruger, borgeren og det civile samfund i det hele taget har for 
første gang i historien fået sit eget globalt distribuerede medie for offentlig 
kommunikation.
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6. forfatterpositionen efter forfatterens død – og 
andre dilemmaer
Med internettet er der etableret en ny kommunikativ infrastruktur, der 
åbner mange nye udviklingsbaner. Etablerede barrierer svækkes, mode-
reres og bliver flyttet fra det mere stabile til det mere variable. Der er tale 
om et meget ungt medie, hvis muligheder vi endnu kun har et begrænset 
billede af. Mens de tidlige visioner bar stærkt præg af de automatiserings 
drømme, der har ledsaget computerteknologien helt tilbage til 1940’erne 
og 50’erne, peger vores erfaringer med nettet langt mere hen mod dets 
betydning som kommunikations- og vidensmedie. Teknologiens poten-
tiale er abstrakt set ubegrænset, men den innovative udvikling drejer sig 
om at finde de meningsfulde muligheder set ud fra det ene eller andet 
samfundsmæssige og kulturelle perspektiv; det være sig virksomhedernes, 
institutionernes som borgernes. It kan ikke give mening til sig selv. Ligeså 
lidt kan internettet.

Med de mange muligheder følger også et sæt af dilemmaer, hvor vi her 
kan slutte af med at pege på nogle, der knytter sig til forfatterpositionen, 
nogle der knytter sig til den sænkede adgangstærskel, nogle til den varia-
ble skalering af rækkevidde, nogle til skaleringen asynkron og synkron. 
I 1970’ernes og 80’ernes dominerende litteraturteorier blev forfatteren 
lagt i graven. En gravlæggelse, der blev gentaget i en del af 1980’ernes og 
90’ernes teorier om såkaldt ”nonlineære” hypertekster og de mcluhanske 
forestillinger om meningens forsvinden i den stadige remediering. Selv 
om det er radikale overdrivelser, er det også halve sandheder. Mens enhver 
tekst stadig er forfattet, er det for mange tekster på nettets vedkommende 
vanskeligt at henføre denne forfatning til en enkelt eller bestemmelig op-
havsmand. Man anvender ikke blot som regel specifikke og måske skiften-
de brugernavne, man kan også optræde som avatarer, med en mere eller 
mindre bevidst påtaget fiktiv identitet. Der er med andre ord sket et skred 
i retning af nuancering og differentiering i afsender- og forfatterrollerne. 
Man kan stadig tale om en forfatterposition og en modtagerposition, men 
det er i stigende omfang positioner, den enkelte publicist indtager på skift. 
Det indikeres i termer som reader-writer (Landow 1992) prosumer (Toff-
ler 1980, the Cluetrain manifesto 1998) co-writer (Finnemann 1999) og 
produser (Axel Bruns 2008). Vi ser måske denne dynamik mest tydeligt 
i forhold til nyhedsformidlingen. De store medier giver i stigende grad 
plads til brugerskabt indhold i form af borgerjournalistik, øjenvidnebe-
retninger og lokalsladder. Læseren er også producent. Journalisterne bru-
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ger blogs og andre netressourcer som kilder. Læseren er også kilde, men 
indtager samtidig i højere grad redaktørens position, når han selekterer 
sine nyhedskilder via feeds og personaliserede browsere. Mange tekster 
genereres ud fra forespørgsler til databaser, hvor man aldrig finder netop 
de tekster, der genereres ved en bestemt forespørgsel fra en bruger. Det er 
unikke, situationsbestemte tekster. Vi må acceptere eksistensen af tekster, 
der beror på komplekse forfatterskaber, hvor den enkelte tekst eller tekst-
del ikke kan henføres til en bestemt forfatter.

Med den sænkede adgangstærskel og den frie, uredigerede adgang føl-
ger også, at man ikke kan betragte nettet som homogent. Selv om ét opslag 
på Wikipedia er præcist og fremragende kan et andet opslag være stærkt 
misvisende og manipuleret. Det enkelte opslag og den enkelt netside har 
sin egen redaktionelle grundnorm og standard, hvor vi tidligere har kun-
net holde os til avisredaktionen, tv-kanalens eller bogforlagets redaktio-
nelle profil i vores validering. Der er ingen egentlige løsninger på dette, 
men det understreger, at man i dag er nødt til at udbygge og konsolidere 
den kildekritiske kompetence langt mere end i forrige århundrede. Virk-
somheder og myndigheder kan også kompensere ved at udarbejde stan-
darder for kvalitetsdeklaration og dermed måske opbyge en redaktionel 
tillid, der nærmer sig de gamle medievirksomheders. Risikoen er, at man 
gør indholdet så kedeligt og uinteressant, at brugerne springer over.

Hvis vi ser på de redaktionelle praksiser, der præger nettet i dag, kan vi 
pege på fem hovedtyper:

1. Den frie, uredigerede side, enhver har ansvar for eget indhold.
2. Den svagt redigerede side, der redigeres i en gensidig justits, evt. 

med en udpeget moderator.
3. Den stærkere redigerede gensidige justits med mere institutionali-

seret moderator.
4. Den almene, normative redigering – opfør dig ordentligt-redigering 

– baseret på politisk korrekte normer.
5. Den journalistiske redigering ift. kvalitet, nyhedsværdi, relevans, 

og/eller salg.

Der kan for alle kategoriers vedkommende findes eksempler, der befinder 
sig over lavmålet, og eksempler der befinder sig under. Virksomhederne 
står over for alle disse forskellige modparter, og de står også med opgaven 
at definere deres egen position og troværdighed. Selv om nettet på den 
ene side understøtter fragmentering og segmentering i mange afgrænsede 
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publics, går disse publics samtidig på kryds og tværs af hinanden. Man 
kan kalde dem viralt forbundne. Sådanne forbindelser kan bidrage til at 
moderere opsplitningen og integrere mange publics i større kredsløb. Vi-
rale forbindelser, der er svære at undgå eller begrænse, er imidlertid ikke 
altid godartede.

Nettets hastighed gælder ikke kun de rigtige nyheder, men også ryg-
ter, spekulation og bagtalelse, og der er der mange muligheder for hurtig 
spredning, mens der ikke er mange muligheder for at fjerne misinforma-
tion. Selv om der er mange, der aldrig kommer til at benytte den sæn-
kede adgangstærskel til at producere brugerskabt indhold, er der nok til at 
holde problemet levende. Den kvalitative inhomogenitet er måske især et 
dilemma på grund af nettets uoverskuelighed. Vi er alle potentielle publi-
cister og nettet øger risikoen for at en eller anden publicerer noget du ikke 
kan lide – om dig eller din virksomhed. Du kan aldrig vide, om du lander 
på YouTube om lidt. På internettet kan private relationer blive public på 
et splitsekund.
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