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1. Baggrund 
Det blev med medieaftalen for 2012-2014 besluttet fra 2013 at bevilge 
Kulturstyrelsen et beløb på 2 millioner kroner årligt til en rapportering om 
mediernes udvikling i Danmark. 

Kulturstyrelsen offentliggjorde første gang ”Rapportering om mediernes 
udvikling i Danmark”1 i maj måned 2014. 

Formålet med ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” er at til-
vejebringe øget faktuel viden om mediernes udvikling og vilkår samt at 
offentliggøre denne viden med henblik på at sikre et kvalificeret og fagligt 
grundlag for en samfundsmæssig debat og eventuelle nye mediepolitiske 
initiativer. Rapporteringen skal være anvendelsesorienteret og have et 
bredt fagligt perspektiv med fokus på empiriske undersøgelser af medieud-
viklingen i forhold til indhold, mediebrug og branchens rammevilkår 

Rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark skal dække de tre ho-
vedtemaer: 

 Medieindhold 
 Mediebrug 
 Mediebranche 

I den første udgave af rapporteringen var et af hovedformålene at få etab-
leret en grundstruktur, basisdata og basisviden, der fremadrettet kan ar-
bejdes videre med. I kommende rapporteringer er det hensigten at opdate-
re og supplere med nye undersøgelser. 

Ud over bl.a. de systematiske, officielle brancheanerkendte målinger af 
mediebrugen, der rapporteres årligt af Kulturstyrelsen, er der igangsat en 
række større projekter, der er ved at blive gennemført af eksterne forske-
re2. 

Den årlige bevilling på 2 mio. kr. til rapporteringen er med den seneste 
medieaftale (2015-2018) blev forlænget til og med 2018. Der vil i denne 
periode løbende blive udbudt projekter til eksterne parter, idet der årligt er 
afsat op til 1,5 mio. kr. af det bevilgede beløb til køb af analyser eksternt. 

Kulturstyrelsen afholdt den 17. september 2014 et åbent informations- og 
dialogmøde for interesserede medieforskere, hvor også det eksterne redak-
tionspanel på rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark deltog.  

Mødet blev afholdt med henblik på dels at informere generelt om, hvorle-
des udbud af projekter finder sted; dels at få feed back fra forskerne på 
den første rapportering, der blev offentliggjort i maj måned 2014; og dels 

                                          
1 http://www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen/ 
2 http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/specialrapporter/  
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høre forskernes eventuelle forslag til emner, det fremadrettet kan være 
relevant at afdække i rapportering om mediernes udvikling i Danmark. 

2. Generelt om udbuddet 
Dette frivillige udbud er en del af Kulturstyrelsens ”Rapportering om medi-
ernes udvikling i Danmark” og omfatter følgende tre hovedtemaer: 

1. Lokale og regionale medier 
2. Forretningsmodeller og brugeradfærd 
3. Hvorfra får borgerne deres viden/nyheder, og hvordan sammensætter 

borgerne deres medierepertoire 

Kulturstyrelsen er den ordregivende myndighed på projekterne med føl-
gende kontaktoplysninger: 

H.C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V  
Tlf.: 3373 3373 
E-mail: medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 
Hjemmeside: www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen  

Kontaktpersoner: 
Lykke Nordblom:  lno@kulturstyrelsen.dk 
Christian Edelvold Berg:  ceb@kulturstyrelsen.dk 
Jarle Dalgaard Christensen:  jdc@kulturstyrelsen.dk 

Mailadresse for indsendelse af tilbud: 
medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk  

Projektbeskrivelserne fremgår side 4-14 neden for. 

Udbudsbetingelser og formalia mm. fremgår side 15-21 nedenfor. 

Nærværende udbudsmateriale er blevet udsendt til den udsendelsesliste, 
der fremgår af bilagene til udbudsmaterialet og er ligeledes tilgængeligt på 
styrelsens hjemmeside http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-
udvikling-2014/specialrapporter/udbud-2014/ samt på udbud.dk. 

Sidste frist for indgivelse af tilbud er mandag den 16. februar 2015 kl. 
12.00. 

Kulturstyrelsen planlægger at indgå kontrakt med de vindende universite-
ter/tilbudsgivere ultimo marts 2015. 

De vindende projekter forventes gennemført og affrapporteret senest 1. 
marts 2016. Alternative datoer kan dog aftales individuelt.  

Såfremt ingen af de modtagne tilbud vurderes på tilfredsstillende vis at 
kunne afdække de beskrevne projekter, er Kulturstyrelsen ikke forpligtet til 
at indgå aftale om gennemførelse af projekter. 



   
  

Kulturstyrelsen – Rapportering om mediernes udvikling i Danmark - www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen/ Side 4 

3. Projektbeskrivelser 
3.1. Om projektbeskrivelserne 
I det følgende beskrives en række projekter under tre overordnede tema-
er:  

1. Lokale og regionale medier 
2. Forretningsmodeller og brugeradfærd 
3. Hvorfra får borgerne deres viden/nyheder, og hvordan sam-

mensætter borgerne deres medierepertoire 

Tilbud forventes umiddelbart målrettet det enkelte tema.  

Generelt for projektbeskrivelserne under hvert af disse tre temaer gælder, 
at de er retningsgivende og ikke absolutte. Der er tale om mere overord-
nede beskrivelser af og inspiration i forhold til de områder, vi ønsker un-
dersøgt og afdækket. 

Tilbud på opgaven skal derfor ikke nødvendigvis afdække samtlige punkter 
eller være begrænset til alene at dække de spørgsmål, emner og under-
punkter, der beskrives under hvert tema nedenfor.  

Der kan således udvælges delelementer fra nedenstående projektbeskri-
velser eller suppleres med yderligere elementer. 

Tilbudsgivere opfordres således til i tilbudsgivningen at udvælge relevante 
spørgsmål og/eller inddrage andre forhold, der skønnes relevante i forhold 
til de anførte temaer. 

Formålet er at iværksætte de bedst mulige projekter. De opstillede 
spørgsmål og teser er således ikke nødvendigvis udtømmende. 
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3.2. Tema 1: Lokale og regionale medier 
De lokale og regionale medier var ikke omfattet af den første rapportering, 
hvor grundlaget for rapporteringen blev lagt, men forventes som et væ-
sentligt element i det danske mediebillede at indgå i kommende rapporte-
ringer. 

I den forbindelse ønsker Kulturstyrelsen at udbyde projekter vedrørende 
lokale og regionale medier med en række overordnede tema-
er/delelementer, der beskrives i det følgende. 

De lokale og regionale medier omfatter i denne sammenhæng både de 
trykte og web-baserede medier, radio og tv. Der ønskes således et samlet 
billede af den lokale og regionale nyheds-/medie-dækning. 

3.2.1. Delelement 1: Fusioner, opkøb og samarbejder i for-
hold til lokale og regionale medier 

Mediebranchen – herunder ikke mindst lokale og regionale medier – har i 
en længere årrække været præget af fusioner og opkøb.  

Hvad betyder denne udvikling i forhold til de lokale og regionale medier og 
deres rolle og betydning i lokalområderne? 

 Afdækning af og overblik over organiseringen af de lokale og regionale 
medier og udviklingen i ejerskaber – gerne med et historisk tilbageblik 
for at perspektivere status i dag. Vægten i projektet er dog ikke en be-
skrivelse af den historiske udvikling, men enkelte historiske nedslag 
kan være relevante. Hovedvægten i projektet er det indholdsmæssige 
og organisatoriske. 

o I analysen kan også inddrages en afdækning af de statsejede 
mediers engagement i det regionale mediebillede i sammenlig-
ning med øvrige regionale/lokale medier 

 Har fusioner indflydelse på prioriteringen og kvaliteten af medieindhol-
det og på hvilken måde kommer det til udtryk? Kan der afdækkes og 
dokumenteres en udvikling i medieindholdet som følge af fusioner af 
medier og på hvilken måde? 

o Ændrer antallet af lokale, regionale og landsdækkende historier 
sig ved fusioner? 

o Ændrer emner, vinklinger og framing sig? 
o Har det kvalitetsmæssige effekter, på hvilken måde – målt ud 

fra hvilke parametre? 
o Andre effekter af fusionerne på indholdet? 
o Andre synergieffekter? 

 En mere kvalitativt baseret undersøgelse af, hvad der har drevet fusio-
ner, opkøb og samarbejder? Hvad er bevæggrundene, visionerne, for-
ventningerne til og målene med dem? (og er forventningerne blevet op-
fyldt?). 
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Kulturstyrelsen forventer i sin rapportering at udbygge sin brancheanaly-
se3, således, at også lokale og regionale medier på aggregeret niveau om-
fattes af denne del af rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark. 
Resultater herfra vil i så fald blive offentligt tilgængelige og til rådighed på 
rapporteringens hjemmeside. 

Der ønskes gennemført en undersøgelse, der også, men ikke udelukkende, 
så vidt muligt omfatter interviews med bl.a. journalister og redaktører, for 
at afdække den mere organisationsnære oplevelse af effekterne af fusioner 
og opkøb. 

3.2.2. Delelement 2: Nyhedsfødekæden i nærområdet 
Der ønskes en fødekædeanalyse i forhold til lokale, regionale og landsdæk-
kende medier. I lighed med Delelement 1 oven for kan også inddrages en 
afdækning af de statsejede mediers rolle. 

 Hvor kommer nyhederne i lokalområdet fra og hvor flyder de hen? 
 Er der en form for arbejdsdeling mellem medierne i lokalområdet? 
 En ”lokal-medie-nyhedsuge”. 
 Hvad sker der i den lokale ”nyhedsboble”? 

o Hvor mange pressemeddelelser kommer der f.eks. fra kommu-
nerne (og/eller andre relevante aktører), viderebringes eller ci-
teres de i de lokale og/eller regionale medier og i bekræftende 
fald i hvilket omfang og i hvilken form? 

o Hvad er nyhedskriterierne – hvad gives plads? 

3.2.3. Delelement 3: De lokale og/eller regionale mediers 
rolle, indhold og betydning i lokalområdet 

Der ønskes en analyse af de lokale og/eller regionale mediers betydning – 
herunder den demokratiske betydning – i de områder, de dækker. 

Her kan blandt andet afdækkes: 

 Hvad er der af tilgængelige information, aktualitet og nyheder i de lo-
kale områder via de lokale/regionale medier (evt. set i forhold til lands-
dækkende medier)? 

 Hvilken rolle spiller de lokale/regionale medier i borgernes nyhedspalet-
te og dagligliv? Dette også set i forhold til de landsdækkende mediers 
rolle. 

 Hvilke typer af informationsbehov dækker de forskellige medier (loka-
le/regionale/landsdækkende)? Hvordan er ”arbejdsdelingen” mellem 
disse medier og hvordan evner de at løfte opgaven, også set med bru-
gerøjne? 

 Har de lokale medier f.eks. også andre funktioner end f.eks. demokra-
tisk oplysende? Skaber de lokal samhørighed og identifikation? Driver 

                                          
3 http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/brancheanalyse/  
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de det lokale engagement? Er de talerør? ”Opslagstavle”? Andet? Og er 
det deres opgave? Dette set både fra borgerside og medieside (hvordan 
ser medierne deres rolle, og hvad synes borgerne, den skal være – er 
der enighed?). 
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3.3. Tema 2: Forretningsmodeller og brugerad-
færd 

Der er de senere år blevet introduceret en række nye forretningsmodeller i 
mediemarkedet. Kulturstyrelsen ønsker på denne baggrund at afdække 
sammenhænge mellem mediernes nye forretningsmodeller og udviklingen 
inden for brugeradfærd, medieindhold og platformsvalg i et digitaliseret 
medielandskab.  

Formål: 
Kulturstyrelsen ønsker at iværksætte en undersøgelse, der identificerer 
mediernes tiltag/bestræbelser på at tilpasse sig den ny medie- og mar-
kedsvirkelighed. Der ønskes særligt fokus på indførelsen af nye forret-
ningsmodeller med betaling for digtalt/online indhold, herunder eventuelle 
sammenhænge mellem forretningsmodeller og ændringer i mediebrugen, 
medieindholdet og platformsvalg.  

Projektbeskrivelse: 
Kulturstyrelsen ønsker at iværksætte et projekt, der tager sit udgangs-
punkt i et eller flere af følgende potentielle delelementer:  

1) Forretningsmodeller i mediebranchen og den aktuelle udvikling heraf 
2) Sammenhænge mellem brugeradfærd og forretningsmodeller 
3) Medieindholdets udvikling i relation til mediernes nye forretningsmodel-

ler 

De enkelte delelementer beskrives nærmere nedenfor.  

3.3.1. Delelement 1: Forretningsmodeller i mediebranchen 
og den aktuelle udvikling heraf 

En afdækning og beskrivelse af forretningsmodeller i mediebranchen og 
udviklingen heraf med fokus på de publicistiske nyhedsmedier. Undersø-
gelsen skal omhandle (men er ikke begrænset til) de nye forretningsmo-
deller, der i vidt omfang er indført af de publicistiske nyhedsmedier (dag-
bladene) og lignende medier for at få brugerne til at betale for indhold - i 
form af f.eks. abonnementsbetalinger, køb af enkeltartikler/singler, tid, 
opmærksomhed, ”klik” m.v.  

Nye mediers/medietjenesters (f.eks. søgetjenester som Google, sociale 
netværkstjenester som Facebook m.v.) tilstedeværelse i markedet og de-
res konsekvens for mediesystemet og forretningsmodellerne kan evt. ind-
drages i denne sammenhæng.   

Undersøgelsesområde: 

A. Afdækning af de enkelte publicistiske nyhedsmediers forretningsmodel-
ler og etablering af et samlet markedsoverblik med en klassifice-
ring/typologi over forretningsmodellerne i relation til, hvilke aktører der 
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har gjort hvad. Eventuelt en perspektivering til udviklingen af og erfa-
ringer med forretningsmodeller internationalt. 

B. Afdækning af hvordan de forskellige forretningsmodeller virker, og hvil-
ken betydning implementeringen af dem har for virksomheden og til-
gangen til brugerne, f.eks. i form af satsninger på særlige indsatsområ-
der: 

a. Økonomiske aspekter 
b. Strukturelle, organisatoriske ændringer 

C. Afdækning af de centrale udfordringer aktørerne står overfor i det digi-
tale mediemarked og håndteringen heraf i relation til de nye forret-
ningsmodeller. 

3.3.2. Delelement 2: Sammenhænge mellem brugeradfærd 
og forretningsmodeller 

En afdækning af om brugerne har ændret adfærd som følge af de nye for-
retningsmodeller og en afdækning af hvordan brugernes ændrede adfærd 
er med til at forme forretningsmodellerne.  

Undersøgelsesområde: 

A. Der ønskes en afdækning af, hvad der ligger til grund for brugernes 
valg af nyhedssites og andre digitale tjenester, hvorvidt de nye beta-
lingsmodeller påvirker valget af medieudbydere og brugernes loyalitet i 
forhold til det enkelte medie, og hvordan dette kommer til udtryk?  

B. Hvordan er den eventuelle afvejning i de forskellige mediers satsning 
på hurtig og fri adgang til nyheder i forhold til den dybdeborende og 
analytiske journalistik, og hvordan har medierne i denne sammenhæng 
eksempelvis fokus på at udvikle originalitet til en nytteværdi, som bru-
gerne kan forventes at betale for? 

C. I hvor høj grad vælger medierne at differentiere indholdet til brugerne 
for at skabe interesse hos forskellige brugergrupper med forskellige 
præferencer, og hvordan gøres dette i så fald? 

D. Har medierne øget fokus på kernebrugerne frem for den bredere be-
folkning, og hvilke konsekvenser har dette i givet fald for brugeradfær-
den og brugernes status (går de f.eks. fra at være ”brugere” til ”med-
lemmer”)? 

E. Er der en sammenhæng mellem medieudbydernes forretningsmodeller 
og valget af platforme, herunder brugen af sociale netværkstjenester? 

Der ønskes en afdækning af mønstre i mediebrug i relation til on demand-
/streamingtjenester, herunder sammensætningen af tjenester og indhold 
samt i hvilke situationer, der bruges henholdsvis lineært og non-lineært 
medieindhold.  
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3.3.3. Delelement 3: Medieindholdets udvikling i relation til 
nye forretningsmodeller 

En analyse og undersøgelse af om indholdet på de udvalgte nyheds- og 
medietjenester ændrer karakter i takt med indførelsen af mediernes nye 
forretningsmodeller.  

Baggrund: 
Aviser, tv-kanaler m.v. har tidligere i høj grad været solgt eller givet væk 
som en samlet pakke indeholdende eksempelvis forskellige sektioner eller 
programtyper. Så længe produktet var en ”pakkeløsning” var der kun i 
begrænset omfang fokus på, hvorfor den enkelte bruger købte eller benyt-
tede sig af medieproduktet. 

Med digitaliserede tjenester og online-adgang, der tilbyder direkte adgang 
til specifikt indhold, får de individuelle valg foretaget af individuelle brugere 
pludselig stor betydning. Hvis et mediehus som reaktion herpå eksempelvis 
i stigende omfang målretter sit indhold mod mediets kernebrugere frem for 
den bredere befolkning kunne en tese være, at det vil ændre journalistik-
ken og forretningen. 

Vil medieudbyderne i højere grad begynde at interessere sig for forskellen 
mellem de brugere, der ”tilfældigt” benytter sig af medieindholdet og de 
brugere, der målrettet benytter sig af medieindholdet? Og hvad er det, der 
gør mediebrugeren til en loyal bruger? Det centrale spørgsmål er i denne 
projektsammenhæng, om og i givet fald hvordan disse underliggende vil-
kår påvirker det producerede medieindhold?  

Undersøgelsesområde: 
A. Er der forskel på medieindholdet på henholdsvis den betalte og den 

gratis del af de publicistiske nyhedsmediers sites, og hvordan kan den-
ne forskel karakteriseres ud fra en række parametre, og hvordan kan 
disse parametre defineres? Er det eksempelvis særligt visse typer ind-
hold, der findes bag ”betalingsmurene” og suppleres dette indhold 
f.eks. af frit tilgængelige nyheder på de respektive mediesider? 

B. Hvordan kommer den eventuelle påvirkning af indholdet til udtryk i 
forhold til de forskellige forretningsmodeller, og kan der eventuelt do-
kumenteres en direkte/indirekte påvirkning af journalistikken? 

C. Er indførelsen af de nye forretningsmodeller medvirkende til, at der 
eksempelvis sker en udvikling fra omnibuslignende medier til mere spe-
cialiserede medier, bliver den enkelte journalists fokus ændret, er den 
enkelte journalist nu i højere grad end tidligere ekspert/generalist i for-
hold til det dækkede område, eller gør andre tendenser sig særligt gæl-
dende? 
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3.4. Tema 3: Hvorfra får borgerne deres viden/ny-
heder og hvordan sammensætter borgerne 
deres medierepertoire 

Borgerne sammensætter deres mediebrug fra forskellige platforme og me-
dier og opnår dermed deres viden fra en bred vifte af kilder – i større eller 
mindre udstrækning baseret på disse mediers indhold af særlig betydning 
for de demokratiske processer – man kunne kalde det ”mediernes demo-
kratiske indhold”. 

Det vil være relevant at afdække, om der er en sammenhæng mellem den 
enkelte borgers sammensætning af personligt medierepertoire og videns-
niveau om demokratiske og mere generelle samfundsforhold (nyheder og 
aktualitet), idet det ikke er tilbundsgående afklaret om der er vidensfor-
skelle mellem grupper med forskellige medierepertoire, samt om vidensni-
veauet reelt kan kobles til forskelle i mediebrugen, eller om den skal til-
skrives bagvedliggende faktorer (sociale, kulturelle, demografiske, socio-
økonomiske m.v.), der også kan sættes i relation til vidensniveau og me-
dierepertoire.  

Formål: 
I forbindelse med Rapportering om mediernes udvikling i Danmark ønsker 
Kulturstyrelsen at iværksætte en undersøgelse, der kan medvirke til at 
identificere hvorvidt/hvordan borgerne tilpasser sig den ny medie- og mar-
kedsvirkelighed. Dette med særligt fokus på, hvilke faktorer der har betyd-
ning for borgernes valg af platforme, enkeltmedier, medierepertoiresam-
mensætning samt eventuelle konsekvenser heraf for vidensniveauet i be-
folkningen. 

Medieudviklingen har medvirket til, at flere platforme anvendes til at opnå 
viden/nyheder, men er der forskel på betydningen af brugen af eksempel-
vis private og statslige medier? Traditionelt har der primært været fokus på 
anvendelsen af enkeltplatforme som tv, radio, aviser m.v., enkeltmedier 
eller bestemte emner. Mangfoldigheden i den individuelle anvendelse og 
sammenhængen mellem de forskellige platforme i forhold til borgernes 
viden om aktuelle forhold fremstår således ikke nødvendigvis tydeligt. 

Projektbeskrivelse: 
Der ønskes undersøgelse af et eller flere af følgende forhold omkring bor-
gerens sammensætning af medierepertoire og valg af platform til at holde 
sig opdateret omkring aktuelle samfundsforhold.  

Undersøgelserne har til formål at belyse, om vidensniveau er afhængigt af 
medierepertoiret eller sociale, kulturelle, demografiske, socioøkonomiske 
m.v. forhold, samt i hvilket omfang medierepertoiret er en selvstændig 
faktor. 
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Formålet er således at få undersøgt sammenhængen mellem vidensniveau 
og medierepertoire samt hvilke faktorer, der påvirker dette. I undersøgel-
sesdesignet skal der tages hensyn til såvel de typiske demografiske, socia-
le og socioøkonomiske variable som eksempelvis køn, alder, uddannelse, 
ansættelsesforhold, indkomst, kulturel baggrund og geografi samt evt. me-
re utraditionelle variable som kulturel kapital og social kapital. 

Er der eksempelvis en skævvridning i borgernes mulighed for at holde sig 
opdateret om demokratiske forhold, eller er det samlede udbud af informa-
tion tilstrækkeligt til at sikre lige muligheder? Forskellige aldersgrupper 
anvender platformene forskelligt, og det kan potentielt medvirke til, at der 
sker skævvridning mellem forskellige grupper med forskellig sammensat 
medierepertoire. Er der evt. særlige karakteristika i Danmark, som skiller 
sig ud fra andre sammenlignelige lande? 

Nedenstående er der opstillet to potentielle delelementer 1) Sammensæt-
ning af medierepertoire og eventuelt påvirkning af vidensniveau og 2) Ind-
hold af særlig betydning for de demokratiske processer - Mediernes ”de-
mokratiske indhold”. 

3.4.1. Delelement 1: Sammensætning af medierepertoire og 
eventuelt påvirkning af vidensniveau 

Der ønskes en afdækning af de udvælgelsesprocesser og mekanismer, der 
ligger til grund for, hvordan borgerne sammensætter deres medierepertoi-
re? Er der reelt en forskel i det niveau af viden, som borgere med forskel-
ligt medierepertoire har omkring nyheder og aktualitet, og hvilken sam-
menhæng er der med andre centrale faktorer, som eksempelvis demografi-
ske, sociale, kulturelle og socioøkonomiske. Er der særlige platforme, der 
anvendes til bestemte typer af medieindhold? Påvirker valget af platform til 
bestemte medieindholdstyper borgernes generelle viden om aktuelle sam-
fundsforhold, eller er det uden betydning? Hvordan påvirker den ændrede 
tilgængelighed af medieindhold borgernes adfærd i forhold til at holde sig 
opdateret om aktuelle samfundsforhold? Formålet med undersøgelsen er 
således ikke en multimedieundersøgelse, men en undersøgelse af de situa-
tioner og mekanismer, der leder til valget af bestemte medier og platfor-
me, herunder hvilke faktorer, der påvirker. 

Eksempler på spørgsmål, der kan afdækkes (der er ikke tale en fuldstæn-
dig liste men om forslag)? 

 Hvordan holder den enkelte borger sig opdateret om aktuelle sam-
fundsforhold (nyheder og aktualitet)? 

 Hvordan sammensætter borgernes deres medierepertoire? 
 Påvirker forskellige faktorer (demografiske, sociale, kulturelle, socio-

økonomiske m.v.) den måde borgerne sammensætter deres mediere-
pertoire på og på hvilken måde? 
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 Påvirker sammensætningen af medierepertoire borgernes viden om 
aktuelle samfundsforhold og på hvilken måde? 

 Er der forskel i forskellige demografiske, sociale, kulturelle socioøko-
nomiske eller andre gruppers sammensætning af medierepertoire og 
hvori består de?  

 Hvilken betydning har de sociale medier for borgernes mulighed for at 
holde sig opdateret på aktuelle begivenheder? Er der forskel i betydnin-
gen og brugen af de sociale medier i forskellige demografiske, sociale, 
kulturelle, socioøkonomiske eller andre grupper? 

 Hvilken betydning har borgenes mulighed for at tilgå indhold mobilt 
stort set alle steder fra for deres muligheder og interesse for at holde 
sig opdateret? Er der forskel i betydningen og brugen af mobilt indhold 
i forskellige demografiske, sociale, kulturelle socioøkonomiske eller an-
dre grupper 

 Adskiller danskernes adfærd sig evt. fra andre sammenlignelige lande? 

3.4.2. Delelement 2: Indhold af særlig betydning for de de-
mokratiske processer – Mediernes ”demokratiske ind-
hold” 

Der ønskes en afdækning af under hvilke forudsætninger, borgerne tilgår 
mediernes demokratiske indhold på forskellige platforme som eksempelvis 
radio, tv, internet, mobil, avis og hvad deres bevæggrunde er for at tilgå 
dem, samt hvordan de kommer derhen. Mediernes ”demokratiske indhold” 
skal forstås som indhold af særlig betydning for de demokratiske proces-
ser, herunder aktuelt nyhedsindhold, debatsider mv. Demokratisk indhold 
danner grundlag for, at borgerne kan holde sig opdaterede og giver bor-
gerne mulighed for at komme til orde og træffe oplyste valg. Er der for-
skelle mellem borgerne i deres tilgang til ”demokratisk indhold” i forhold til 
demografiske, sociale, socioøkonomiske eller andre faktorer (eksempelvis 
social eller kulturel kapital)?  

 Hvordan og hvorfor tilgår borgerne mediernes demokratiske indhold? 
Opsøger borgerne aktivt det demokratiske indhold, er valget et udtryk 
for vane, eller er det udtryk for venner/families tilgange eller, at bor-
gerne føler, at de skal tilgå dette indhold? Er der forskelle i tilgangen 
mellem grupper med forskellig baggrund (demografisk, social, kulturel, 
socioøkonomisk m.v.)?  

 Hvor kommer folk fra, når de kommer hen på mediernes demokratiske 
indhold? Hvordan er trafikken til og fra det demokratiske indhold? Er 
der bestemte mønstre i tilgangen mellem grupper med forskellig bag-
grund? 

 Hvad kommer borgerne efter, når de tilgår det ”demokratiske indhold”? 
Har borgerne primært opdatering og debat i tankerne, når de opsøger 
det ”demokratiske indhold”, eller er formålet et helt andet, eller skyldes 
det tilfældigheder? 

 Hvad opfatter borgerne som mediernes ”demokratiske indhold” og er 
der forskel i forskellige gruppers (demografiske, sociale, kulturelle, so-
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cioøkonomiske eller andre gruppers) opfattelse af, hvad dette ”demo-
kratiske indhold” består i? 

De to delelementer beskrevet oven for under dette tema skal fortrinsvist 
anskues som retningsgivende og er ikke definitive. 

Formålet er at opnå de bedste mulige løsninger på undersøgelser af om 
vidensniveau er afhængig af medierepertoiret eller social stratifikation, 
sammenhængen mellem disse to faktorer, samt i hvilket omfang mediere-
pertoiret er en selvstændig faktor, herunder at få undersøgt hvilke fakto-
rer, der kan sættes i relation til vidensniveau og medierepertoire. De op-
stillede delelementer og spørgsmål er således ikke udtømmende. 
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4. Udbudsbetingelser 
4.1. Udbudsmateriale 
Det samlede udbudsmateriale består af: 

 Baggrund, udbudsbetingelser og formalia m.v. 
 Projektbeskrivelser 
 Kontraktudkast 
 Kommissorium for rapportering om mediernes udvikling i Danmark 

2015-2018 
 Udsendelsesliste 

Udbuddet gennemføres som et frivilligt udbud.  

4.2. Tidsplan for udbuddet 
Udbuddet følger nedenstående tidsplan:  

Aktivitet Dato og tidspunkt 
Spørgsmål til udbudsmate-
rialet 

Fristen for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet er 
fredag den 6. februar 2015 kl. 12.00. 

Spørgsmål, der modtages af Kulturstyrelsen inden fredag den 
6. februar 2015 kl. 12.00, vil under alle omstændigheder blive 
besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil 
kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem se-
nest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.  

Spørgsmålene skal være skriftlige og kan sendes elektronisk til 
Kulturstyrelsen på e-mail:  

medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk  

Anfør venligst titlen ”Spørgsmål til udbudsmaterialet” i emne-
linjen 

Offentliggørelse af 
spørgsmål og svar 

Spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle 
rettelser søges besvaret hurtigst muligt i henhold til ovenstå-
ende: 

www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen 

Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også 
efter at fristen for at stille spørgsmål er udløbet.  

Frist for modtagelse af 
tilbudsgivers samlede til-
bud 

16. februar 2015 kl. 12.00 

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget 
i betragtning.  

Tilbud bør maksimalt have et omfang på 20 sider eksklusiv 
bilag. 

Tilbud skal sendes i elektronisk form til mailadressen: 

medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk  

Anfør venligst titlen ”Tilbud” i emnelinjen. 

Forventet tidspunkt for 
kontraktindgåelse 

Marts måned 2015 
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4.3. Vedståelsesfrist 
Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 1. september 2015. 

4.4. Tildelingskriterier 
Tildelingen af opgaven vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelag-
tige tilbud. 

Kulturstyrelsen vil under inddragelse af det eksterne redaktionspanel for 
”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” vurdere de indkomne 
tilbud ud fra følgende tildelingskriterier: 

4.4.1. Tilbuddets kvalitet  
Bedømt på grundlag af den generelle forståelse af problemstillingen samt i 
hvilken udstrækning det projekt, der afgives tilbud på, forventes at kunne: 

 Inddrage og forstå udfordringer og problemstillinger relevante for 
det valgte tema. 

 Opnå resultater og konklusioner, der er relevante for det aktuelle 
tema. 

 Biddrage til at tilvejebringe øget faktuel viden om medieudviklingen 
i relation til et eller flere af de overordnede temaer: medieindhold, 
mediebrug eller mediebranche. 

 Uddrage relevante konklusioner for undersøgelsen til målgruppen 
for Rapportering om mediernes udvikling i Danmark. 

 Bygge på faktuel viden om det aktuelle tema, og sikre et kvalificeret 
og fagligt grundlag for en samfundsmæssig debat. 

 Sikring af mediefagligt fokus og perspektiverne i projekttemaet. 
 Den tilbudte tidsplan.  

4.4.2. Metode 
Bedømt på grundlag af: 

 Den metodiske tilgang til projektet, herunder tilbudsgivers begrun-
dede forslag til metode og overvejelser herom. 

 Kvalitet i dataindsamlingen. 

4.4.3. Bemanding 
Bedømt på grundlag af: 

 De tilbudte medarbejderes kvalifikationer, viden og erfaring med de 
udbudte områder samt deres metodiske erfaringer med at udføre 
undersøgelser af disse. 

 Tilbudsgivers erfaring med formidling til den beskrevne målgruppe 
(se beskrivelsen af målgruppen i baggrundsafsnittet oven for eller i 
kommissoriet for rapporteringen). 
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 Tilbudsgivers erfaring med mediefaglige analyser. 
 Redegørelse for den konkrete nyttiggørelse af projektleders og allo-

kerede medarbejderes erfaringer i forhold til udførelsen af opgaven.  

4.4.4. Pris 
Bedømt på grundlag af: 

 Samlede pris for opgaven.  
 

4.5. Vægtning af tildelingskriterier 
Tildelingskriterierne vægtes på følgende måde:  

Kriterium Vægt 

Tilbuddets kvalitet  45 % 

Metode 25 % 

Bemanding 20 % 

Pris  10 % 

 

4.6. Formalia og retningslinjer for produktleveran-
cen og udkast til kontrakt  

Det vedlagte udkast til kontrakt vil danne grundlag for indgåelse af aftale 
med det/de valgte universitet(er)/tilbudsgiver(e).  

Vi gør opmærksom på, at der i forhold til de midler, der er til rådighed for 
projektet, er tale om, at der indgives tilbud på at løse en forsknings- og 
udviklingsopgave for Kulturstyrelsen jf. det indsendte tilbud og evt. indgå-
ede kontrakt(er). 

Der er således ikke tale om, at der ansøges midler. Processen adskiller sig 
således eksempelvis fra ansøgninger om og anvendelse af midler fra de frie 
forskningsråd. 

Bemærk derfor, at afvigelser i forhold til det fremsendte tilbud og den ind-
gåede kontrakt kun kan ske efter skriftlig aftale med Kulturstyrelsen. 

Af kontrakten fremgår blandt andet en række retningslinjer og formalia i 
forhold til projektleverancen mm. der også er anført nedenfor (dog ikke 
nødvendigvis i præcis samme formulering). 

Det endelige indhold og form af projekt og kontrakt aftales dog i dialog 
mellem tilbudsgiver og Kulturstyrelsen. 
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4.6.1. Rapporteringsomfang 
Som udgangspunkt, med mindre andet aftales, ønskes en rapport på cirka 
50 normalsider à 2.400 anslag inkl. mellemrum. Heri ikke indregnet grafik-
ker, noter, forside, bilag.  

Ved større projekter kan der eventuelt være ønske om/behov for en del-
leverance. 

4.6.2. Formidling og formidlingsvenlighed 
Målgruppen for Rapportering om Mediernes udvikling i Danmark er bred og 
omfatter politikere, mediebranche, journalister og offentligheden generelt. 
Desuden ved vi, at forskere og studerende også anvender rapporteringen. 
Rapporten skal derfor være sprogligt tilgængelig og kunne stå alene. 
Blandt andet skal rapporten indledes med en overordnet konklusion (Exe-
cutive Summary), der sammenfatter de væsentligste pointer og resultater 
fra projektet. 

Tilbudsgiver forpligter sig til efter nærmere aftale at stille op til en præsen-
tation af resultaterne til en eventuel pressekonference eller semi-
nar/konference samt præsentation for en mere snæver kreds eller lignende 
i forbindelse med publicering af projektets resultater.   

4.6.3. Rettigheder, tilgængelige data og baggrundsinforma-
tion 

Rapporten stilles – med tilhørende data, evt. tabeller og bilag mm. – til 
rådighed på rapporteringens hjemmeside.  

Kulturstyrelsen har eksklusivitet i forhold til offentliggørelse af projektets 
resultater. Tilbudsgivere kan således ikke offentliggøre resultater eller del-
resultater tidligere end Kulturstyrelsen. 

Data etc. fra projektet er en del af den samlede rapportering til Kultursty-
relsen. Tilbudsgivere skal derfor stille data indsamlet i forbindelse med pro-
jektet til rådighed for Kulturstyrelen, dog kun i det omfang eller i en form 
der sikrer nødvendige diskretionshensyn og aftaler om hemmeligholdelse i 
forhold til respondenter og virksomheder tillader dette. 

Parterne har en vederlagsfri ret til at benytte den gennem projektet skabte 
viden, herunder som led i videre analyser, forskning og undervisning efter 
projektets ophør. 

Parterne indvilliger i, at projektets data og resultater ved behørig kilde-
angivelse vederlagsfrit kan benyttes af tredjemand efter offentliggørelsen 
af projektets resultater. 
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Kulturstyrelsen kan på alle medier og platforme tidsubegrænset offentlig-
gøre rapporten og de tilhørende tabeller og bilag, der er udarbejdet i for-
bindelse med Projektet. 

Tilbudsgivere og deltagerne på projektet har ophavsretten til materialet 
medmindre andet specifikt fremgår af aftalen. 

Tilbudsgivere og deltagerne på Projektet er indforstået med, at Kultursty-
relsen bruger deres navne m.v. i forbindelse med offentliggørelse af resul-
taterne af Projektet.  

4.6.4. Andet 
Der ønskes som minimum afholdt et indledende arbejdsmøde samt et 
midtvejsmøde/statusmøde efter evt. igangsættelse af et projekt. 

Tilbudsgiver forpligter sig til at udføre et uvildigt projekt. De i tilbudsafgi-
velsens anførte personer er ansvarlige for gennemførelsen af projektet, 
herunder udarbejdelse og kvalitetssikring af de anførte leverancer til Kul-
turstyrelsen. 

Ved projektets afslutning ønskes et regnskab med hovedposter. 

4.7. Om tilbuddet 

4.7.1. Tilbuddets indhold 
Tilbuddet skal som minimum indeholde: 

 Projektbeskrivelse med velbegrundede og velunderbyggede afgræns-
ninger og metodevalg. 

 Et budget for projektet skal medsendes som en del af projektbeskrivel-
sen. Budgettet skal være inkl. eventuelle overheads samt evt. tilsagn 
om medfinansiering jf. nedenstående. 

 Udkast til en tidsplan for projektet, idet endelige tidsplaner aftales indi-
viduelt. 

 Kortfattet oversigt over tilbudsgivers/tilbudsgivernes erfaring og kom-
petencer på området. 

 Navne på de personer, der vil være ansvarlige for projektledelse og 
gennemførelse af projektet 

 Navne på eventuelle eksterne samarbejdspartnere/institutioner 

4.7.2. Budget 
Specifikke krav til budget:  

 Budgettet skal opstilles i detaljeret og gennemskuelig form. Herunder 
skal ressourceforbrug relateret til delopgaver og milepæle i den samle-
de opgave være klart adskilte. Opdelingen er til orientering for Kultur-
styrelsen. 
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 Tilbuddets ressourceforbrug. 
 Betaling af evt. eksterne leverandører (f. eks. dataleverandører o. lign.) 
 Budgettet skal indeholde en oversigt over den samlede pris.  

4.7.3. Alternative tilbud 
Som udgangspunkt er Kulturstyrelsens budgetramme for hvert af de tre 
temaer op til 500.000 kroner.  

Det vil være muligt at afgive alternative tilbud under hvert af de tre tema-
er.  

 Ved i tilbuddet at opstille forskellige løsningsmodeller eller mulige sup-
plerende projektmoduler, der yderligere kan berige det eller de projek-
ter, der afgives tilbud på, har Kulturstyrelsen mulighed for at vælge 
mere eller mindre omfattende projekter under hvert tema. 

 Det vil ligeledes være muligt for universitetet/tilbudsgiver at tilbyde 
medfinansiering af projektet. 

Såfremt der modtages flere relevante tilbud under et tema eller såfremt et 
tilbud inkl. eventuelle alternative tilbud på et projekt jf. ovenstående over-
stiger dette beløb, vil der kunne afviges fra budgetrammen, såfremt styrel-
sen finder det relevant. 

4.8. Behandling af tilbud 
Såfremt ingen af de modtagne tilbud vurderes på tilfredsstillende vis at 
kunne afdække de beskrevne projekter, er Kulturstyrelsen ikke forpligtet til 
at indgå aftale om gennemførelse af projekter. 

Universitetets/tilbudsgivers omkostninger i forbindelse udarbejdelsen af 
tilbud på nærværende udbud er Kulturstyrelsen uvedkommende. Kultursty-
relsen er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud.  

Valg af universitet/tilbudsgiver er ikke afsluttet, før kontrakten er under-
skrevet. 

Vindende tilbud skal aflevere et resumé af projektet på maksimalt 1 side, 
der egner sig til offentliggørelse på hjemmesiden for Rapportering om me-
diernes udvikling i Danmark.  

4.9. Kommunikation 
Al kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være 
skriftligt og affattes på dansk.  
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4.10. Fortrolighed og aktindsigt 
Universitetet/tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenter-
ne, der indsendes til styrelsen, herunder indkomne tilbud vil kunne være 
omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. 

Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der 
afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre tilbudsgivere, der også del-
tager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Ud-
bud afhængig af omstændighederne imødekommes af Kulturstyrelsen. 

Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forret-
ningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgive-
ren angive dette i sit tilbud.  

Kulturstyrelsen vil dog under alle omstændigheder være berettiget og for-
pligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen.   

4.11. Minimumsoplysninger 
Tilbudsgiver skal fremsende følende dokumenter: 

 Tro- og love erklæring om gæld til det offentlige 
 
Tilbudsgiver gøres opmærksom på at udbudsmaterialet er vedhæftet et 
forslag til udformning af ovennævnte bilag. Det er frivilligt at anvende bila-
get. 
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5. Tjekliste – husk at aflevere….! 
Tjeklisten er ment som hjælp til, at tilbudsgiveren ikke glemmer elementer 
i sit tilbud. Det skal dog fremhæves, at det alene er tilbudsgiverens ansvar 
at afgive komplet tilbud. 

Har tilbudsgiver husket at følgende skal indgå i den samlede leverance: 

 Det skal entydigt fremgå af fremsendelsesmailen, hvilket universi-
tet/tilbudsgiver eller sammenslutning, der har afgivet tilbuddet. 

 Angive hvilke dele af tilbuddet der så vidt muligt ønskes behandlet for-
troligt og undtaget fra aktindsigt. 

 Opfylde alle minimumsbetingelser, f.eks.:  
o Tro- og love erklæring om gæld til det offentlige.  

 Datere tilbud og datere (erklæring)er. 

 Underskrive tilbuddet på den indledende side. 

 Projektbeskrivelse. 

 Budget. 

 Udkast til tidsplan. 

 Kortfattet oversigt over tilbudsgivers erfaring og kompetencer på om-
rådet. 

 Navne på de ansvarlige for projektledelse. 

 Navne på eventuelle eksterne samarbejdspartnere. 

 Evt. alternativt tilbud med supplerende projektmoduler. 
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