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Bilag	  9:	  

Redegørelse	  for	  artikel	  
	  

Medium	  

Jeg	  har	  valgt	  at	  skrive	  den	  formidlende	  artikel	  til	  Dansk	  Kommunikationsforening,	  som	  er	  et	  forum	  for	  
folk	  i	  kommunikationsbranchen.	  Foreningen	  har	  knap	  3.500	  medlemmer.	  Artiklen	  vil	  blive	  læst	  af	  bå-‐
de	   foreningens	  medlemmer	  samt	  studerende	  og	  andre	  kommunikationsfagligt	   interesserede,	  der	   læ-‐
ser	  nyheder	  og	  artikler	  i	  foreningens	  forum.	  	  

Dansk	   Kommunikationsforening	   har	   på	   deres	   hjemmeside	   en	   underside,	   hvor	   de	   udgiver	   artikler	   i	  
forbindelse	  med	  nye	  specialer.	  Derfor	  finder	  jeg	  det	  realistisk,	  at	  de	  vil	  være	  interesserede	  i	  at	  udgive	  
min	  artikel	  (www.kommunikationsforening.dk).	  

	  

Målgruppe	  

Da	  det	  er	  umuligt	  at	  nå	  alle	  brugere	  af	  Dansk	  Kommunikationsforenings	  hjemmeside	  (Rienecker	  et.	  al.	  
2009:	  98),	  fokuserer	  jeg	  på	  læsere	  med	  en	  særlig	  interesse	  for	  kommunikation	  via	  de	  sociale	  medier.	  	  

Der	  er	  typisk	  folk	  i	  aldersgruppen	  23-‐45	  år,	  der	  er	  i	  berøring	  med	  kommunikationsfaget,	  og	  som	  sam-‐
tidig	  interesserer	  sig	  for,	  hvad	  der	  rører	  sig	  inden	  for	  de	  sociale	  medier.	  De	  bliver	  motiveret	  til	  at	  læse	  
artiklen	  ud	  fra	  deres	  interesse,	  og	  derfor	  antager	  jeg,	  at	  artiklen	  primært	  vil	  blive	  læst	  i	  privat	  regi	  –	  
eksempelvis	  i	  hjemmet,	  under	  transport	  eller	  i	  en	  pause	  på	  studie	  eller	  job.	  

Målgruppen	  befinder	   sig	   i	  RISC-‐analysens	  grønne	  segment,	  hvilket	  betyder,	   at	  det	  er	  højtuddannede	  
mennesker,	  som	  har	  ordet	  i	  deres	  magt	  på	  skrift	  og	  i	  tale	  (Krag	  Jacobsen	  2008:	  30).	  I	  andre	  situationer	  
kan	  nogle	  af	  disse	  individer	  tilhøre	  det	  blå	  segment,	  som	  er	  mere	  orienteret	  mod	  forretning	  og	  økono-‐
mi,	  men	  da	  det	  er	  min	  forventning,	  at	  motivationen	  til	  at	  læse	  artiklen	  er	  lystbetonet,	  og	  at	  det	  sand-‐
synligvis	  vil	  være	  i	  fritiden,	  har	  jeg	  valgt	  at	  fokusere	  på	  det	  grønne	  segment.	  

	  

Struktur	  

Da	  læserens	  formodede	  motivation	  til	  at	  læse	  artiklen	  er	  ud	  fra	  interesse,	  fokuserer	  jeg	  på	  de	  aspekter,	  
som	  jeg	  forventer,	  at	  læseren	  vil	  finde	  vedkommende.	  	  

Da	  jeg	  ikke	  vil	  miste	  læserens	  interesse	  formidler	  jeg	  uddrag	  at	  mine	  opdagelser,	  ligesom	  jeg	  ikke	  bru-‐
ger	  plads	  på	  teoretiske	  redegørelser	  og	  fremgangsmåde.	  I	  forbindelse	  med	  artiklen	  vil	  der	  blive	  linket	  
til	  specialet,	  så	  interesserede	  læsere	  vil	  have	  muligheden	  for	  at	   læse	  videre.	  Samtidig	  har	  jeg	  valgt	  at	  
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indsætte	  en	   tekstboks	  med	  min	  egen	  korte	  definition	  af	  moralske	  panikker,	   så	  det	   teoretiske	   funda-‐
ment	  bliver	  forklaret	  på	  overskuelig	  vis.	  

Dermed	  har	  jeg	  forsøgt	  at	  have	  målgruppens	  interesser	  for	  øje	  og	  lade	  dette	  være	  artiklens	  kardinal-‐
punkter,	  ligesom	  jeg	  har	  forsøgt	  at	  finde	  en	  balance	  mellem	  den	  viden,	  jeg	  har	  opnået,	  og	  det	  jeg	  for-‐
moder,	  at	  målgruppen	  vil	  finde	  relevant	  (Becker	  Jensen	  2003:	  123).	  Jeg	  har	  selekteret	  ud	  fra	  devisen	  
Kill	  your	  darlings	  (Becker	  Jensen	  2003:	  122),	  og	  jeg	  har	  derfor	  udeladt	  den	  baggrundsviden,	  der	  ligger	  
til	  grund	  for	  resultaterne	  af	  specialet;	  baggrundsviden,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  vil	  være	  interessant	  for	  
læseren.	  

Og	  netop	  med	  fastholdelse	  af	   læserens	   interesse	   for	  øje	  har	   jeg	  valgt	  at	  gøre	  artiklen	  kort	  samt	  gøre	  
brug	   af	   den	   omvendte	   nyhedstrekant,	   hvor	   jeg	   afslører	   specialets	   resultater	   i	   starten	   af	   artiklen	   for	  
derefter	  at	  forklare	  baggrunden	  (Meilby	  2005:	  255).	  

	  

Virkemidler	  og	  sproghandlinger	  

Da	  jeg	  antager,	  at	  artiklen	  bliver	  læst	  af	  interesse,	  har	  jeg	  valgt	  at	  udelade	  fagtermer	  og	  holde	  tonen	  i	  et	  
ikke-‐akademisk	  sprog.	  	  

Dog	  er	  det	  væsentligt	  at	  have	  for	  øje,	  at	  min	  målgruppe	  er	  kommunikationsfaglige	  folk	  med	  en	  interes-‐
se	  for	  sociale	  medier.	  Derfor	  har	  jeg	  valgt	  at	  anvende	  ord	  som	  screenshot	  uden	  at	  forklare	  det	  nærme-‐
re,	  da	  jeg	  ikke	  ønsker,	  at	  læseren	  skal	  føle	  sig	  talt	  ned	  til.	  For	  at	  skabe	  opbrud	  og	  liv	  i	  teksten	  har	  jeg	  
valgt	  at	  lade	  en	  illustration	  fra	  specialet	  af	  tre	  screenshots	  indgå.	  Samtidig	  viser	  illustrationen,	  hvad	  jeg	  
mener	  med	   screenshots,	   da	   jeg	  med	   Snapchats	   brugeres	   aldersgruppe	   taget	   i	   betragtning	   ikke	   kan	  
forvente,	  at	  læserne	  nødvendigvis	  selv	  er	  brugere.	  

Som	  blikfang	  har	   jeg	  valgt	  at	  gøre	  rubrik	  og	  underrubrik	  korte	  og	  præcise	  samt	  at	   indgå	   i	  diskursen	  
med	   fordomme,	   ligesom	   jeg	   har	   valgt	   at	   inddrage	   citater	   fra	   empiriindsamlingen	   (Rienecker	   et.	   al.	  
2009:	  116,	  133)	  

	  

Afsenderrolle	  

I	   forbindelse	  med	  mit	   navn	  under	   artiklens	   rubrik	   præsenterer	   jeg	  mig	  med	   titlen	   stud.cand.comm.	  
Dermed	  viser	   jeg	   fra	  starten,	  hvilket	  grundlag	   jeg	  har	   for	  at	  udtale	  mig	  på	  området	  og	  på	  det	  pågæl-‐
dende	  medie.	  Desuden	  fremgår	  det	  af	  artiklen,	  at	  den	  handler	  om	  mit	  speciale	  i	  kommunikation.	  

Da	  jeg	  præsenterer	  mig	  som	  studerende,	  kan	  der	  opstå	  et	  skævvredet	  magtforhold,	  idet	  størstedelen	  af	  
Dansk	  Kommunikationsforenings	  medlemmer	  er	   færdiguddannede,	   udøvende	  kommunikatører.	  Dog	  
mener	   jeg,	   at	  magtforholdet	  bliver	  afbalanceret	  på	  baggrund	  af	  målgruppe,	  vinkling,	   sprog	  og	  virke-‐
midler.	  	  


