
Med	  brugeren	  i	  centrum	  
Sådan	  bruger	  vi	  data	  som	  et	  

omdrejningspunkt	  i	  et	  digitalt	  turnaround	  



Om	  Jysk	  Fynske	  Medier	  
•  Danmarks	  næststørste	  mediekoncern:	  

§  Dækker	  et	  område	  med	  ca.	  2,1	  mio.	  indbyggere	  
§  På	  en	  gennemsnitlig	  hverdag	  vil	  hver	  Cerde	  af	  
dem	  læse	  et	  af	  vores	  13	  dagblade	  

§  Vores	  57	  ugeaviser	  når	  ud	  Fl	  alle	  husstande	  
med	  et	  oplag	  på	  839.000	  	  

§  Vores	  11	  nyhedssites	  når	  flere	  end	  2	  mio.	  
mennesker	  hver	  måned.	  Ca.	  4,5	  mio.	  brugere.	  

•  Resultat	  af	  en	  fusion	  mellem	  Syddanske	  
Medier,	  Fynske	  Medier,	  Jyske	  Medier	  og	  
Midtjyske	  Medier.	  



Om	  undertegnede	  
•  Færdiguddannet	  i	  2005	  
HereQer:	  

§  Forside-‐/indlandsjournalist	  på	  JV	  (oQe	  datadrevet)	  
§  Projektleder	  på	  digital	  strategi	  i	  SDM	  
§  Bestyrelsesmedlem	  i	  SDM	  
§  RedakFonsleder	  
§  Nyhedschef	  på	  JV	  
§  Har	  arbejdet	  systemaFsk	  med	  brugerdata	  i	  tre	  år	  

•  Nu:	  data-‐	  og	  analyseredaktør	  i	  JFM	  
•  Datasetup,	  databaseret	  koncern-‐feedback	  og	  projektledelse	  
•  JourFeedback	  
•  RobotjournalisFk.	  	  



Baggrund	  og	  strategi	  

•  Baggrund:	  Vi	  er	  i	  samme	  pressede	  (print-‐)	  
situaFon	  som	  alle	  andre.	  

•  Digital	  vækst	  –	  men	  (endnu)	  ikke	  nok	  Fl	  at	  
indhente	  det	  tabte	  

•  Digital	  strategi:	  Freemium.	  80%	  graFs	  og	  
20%	  låst.	  Vi	  lægger	  alt	  ud.	  

•  Bærende	  principper:	  
–  Vi	  tror	  på,	  vi	  kan	  styrke	  både	  web-‐	  og	  print	  
–  Relevans	  og	  værdi	  (for	  brugeren)	  er	  
afgørende	  



Hvad	  skal	  vi	  bruge	  data	  Fl?	  

•  IntuiFon	  og	  performance.	  
•  Hvad	  er	  god	  journalisFk	  og	  hvordan	  gør	  vi	  den	  bedre?	  
•  Det	  er	  vigFgt,	  at	  vi	  har	  mange	  data	  Fl	  at	  opbygge	  vores	  
forståelse	  for	  spillet.	  Når	  jeg	  har	  lavet	  mange	  data	  
igennem	  Fden	  har	  det	  i	  høj	  grad	  været	  en	  interesse	  i	  at	  
forstå,	  hvad	  det	  her	  spil	  egentlig	  handler	  om.	  

Mikael	  Trolle,	  landstræner	  i	  Volleyball	  
•  Jeg	  har	  fået	  mindsket	  forskellen	  på,	  hvad	  der	  egentlig	  
sker,	  og	  hvad	  jeg	  tror,	  der	  sker.	  

Kasper	  Hjulmand,	  superligatræner	  (Mediano)	  



Det	  handler	  om	  brugerne	  

•  Har	  været	  Fl	  mange	  redakFonsmøder,	  hvor	  
feedbacken	  har	  været	  god	  og	  konstrukFv	  

•  Men	  har	  også	  handlet	  om,	  hvad	  personen	  for	  
bordenden	  gerne	  vil	  have	  mere	  eller	  mindre	  af	  

•  …Uden	  på	  noget	  Fdspunkt	  at	  inddrage	  brugernes	  
modtagelse.	  

•  Du	  kan	  godt	  bygge	  et	  hus	  med	  murer-‐,	  tømrer-‐	  og	  
byggearbejde	  i	  verdensklasse.	  Men	  hvis	  huset	  ligger	  
i	  Sibirien,	  vil	  ingen	  købe	  det.	  Det	  gavner	  ingen.	  



Hvis	  vi	  gør	  det	  forkert…	  



Løsning	  del	  1:	  ‘scored	  metrics’	  
Reach-‐score	  
1)	  Hvem/hvor	  mange	  åbner	  arIklen?	  -‐>	  
rækkevidde	  
2)	  Hvad	  sker	  der	  eMer	  åbning?	  -‐>	  engagement	  
1)	  Brugere	  *	  brugere	  fra	  social	  *	  abonnenter	  2)	  ArFkel	  læst	  Fl	  ende*	  brugere,	  der	  
læser	  flere	  historier	  *	  Fdsforbrug	  *	  kommentarer	  

	  

Plus-‐score	  

1)  Effekt	  iM.	  graIster	  -‐>	  konverteringer	  
2)  Effekt	  iM.	  eksisterende	  -‐>	  fastholdelse	  

1)	  paywall-‐trafik	  *	  påbegyndt	  betalingsflow	  *	  køb	  	  2)	  abonnent-‐åbninger	  *	  abonnent-‐
læsninger	  *	  Fdsforbrug	  



To	  eksempler	  
Hvad	  kan	  vi	  sige	  om	  
den	  historie?	  
	  
Rækkevide:	  
•  5891	  brugere	  
•  59	  indgange	  fra	  

sociale	  medier	  
•  133	  betalende	  

brugere	  
	  
Engagement:	  
•  741	  læste	  arFklen	  

Fl	  ende	  
•  366	  brugere	  

fortsake	  med	  at	  
læse	  flere	  arFkler	  

•  Samlet	  læseFd:	  94	  
Fmer	  

	  
	  

Hvad	  kan	  vi	  sige	  
om	  den	  PLUS-‐
historie?	  
	  
GraIst-‐effekt:	  
•  1808	  hits	  mod	  

muren	  
•  4	  klik	  på	  køb	  nu	  
•  1	  direkte	  salg	  
	  
Abonnent-‐effekt:	  
•  160	  abonnenter	  

læste	  historien	  
•  32	  læste	  den	  Fl	  

ende	  
•  Samlet	  læseFd:	  

knap	  8	  Fmer	  
	  
	  



Løsning	  del	  2:	  Databaseret	  feedback	  

•  Databaseret	  feedback	  Fl	  hele	  koncernen	  sæker	  
konkrete	  eksempler	  på	  strategi	  og	  teori	  	  

•  Hvilke	  mønstre	  kan	  vi	  se	  i	  dataene?	  
•  Hvilke	  behov	  kan	  vi	  hjælpe	  brugerne	  med?	  
•  Ja,	  en	  score	  kan	  godt	  være	  høj,	  selvom	  historien	  er	  
noget	  møg	  –	  f.eks.	  hvis	  den	  er	  falsk	  

•  Men	  omvendt	  kan	  vi	  ikke	  sige,	  at	  vi	  er	  lykkes,	  hvis	  
ingen	  har	  læst	  historien	  



•  Månedlige	  samtaler	  med	  
alle	  medarbejdere	  

•  Data-‐understøket	  
•  Primært	  fokus	  på	  kvalitet	  
•  Sekundært	  fokus	  på	  
kvanFtet	  

•  Overvejende	  fokus	  på	  
udvikling	  

	  
	  

Løsning	  del	  3:	  Fokus	  på	  ledelse	  



Løsning	  del	  4:	  JourFeedback	  

•  Hver	  medarbejder	  skal	  have	  en	  feedback-‐samtale	  
med	  sin	  leder	  hver	  måned	  støket	  af	  et	  nyt	  værktøj	  

•  Samtalerne	  understøYes	  af	  data	  på	  alt,	  hvad	  
journalisten	  har	  publiceret	  de	  seneste	  30	  dage.	  

•  Egenudviklet	  værktøj:	  JourFeedback	  
•  Adgang	  Fl	  data	  på	  alle	  historier	  med	  egen	  byline	  
•  Det	  handler	  om	  at	  flyke	  den	  enkelte	  fra	  
udgangspunktet.	  



JourFeedback	  overblik	  



Et	  klik	  fra	  
eksemplerne	  

Overblik	  



Løsning	  del	  5,	  6,	  7	  og	  ….	  

•  Vi	  er	  kun	  lige	  begyndt	  
•  What	  happens	  next-‐analyse(r).	  
•  Stadig	  bedre	  viden	  om,	  hvad	  de	  er	  relevant	  og	  har	  
værdi	  for	  vores	  brugere	  

•  Justering	  af	  strategien	  
•  Justering	  af	  produkter?	  
•  Nye	  produkter?	  



Data	  derudover	  

•  Vi	  bruger	  data	  Fl	  at	  træffe	  principielle	  beslutninger	  
om…	  
–  Betalingsmur	  
–  Prioritering	  af	  historier	  på	  forsiden	  
–  Brug	  af	  Facebook	  
–  Tekniske	  løsninger	  
–  Etc.	  



Hvor	  mangler	  prakFkanter	  noget?	  

•  Basal	  viden	  om	  universelle	  metrics	  som	  f.eks.	  
brugere,	  sidevisninger,	  Fdsforbrug.	  

•  Basale	  analyse-‐færdigheder:	  Evnen	  Fl	  at	  finde	  
mønstre	  og	  se	  sammenhænge	  

•  Kendskab	  medie-‐strategier.	  F.eks.	  hvad	  er	  
Freemiums	  styrker	  og	  svagheder?	  Og	  hvad	  betyder	  
det	  for,	  hvad	  jeg	  skal	  gøre	  ved	  min	  historie?	  

•  Kendskab	  Fl	  teori	  om	  brugeradfærd	  og	  hvad	  der	  har	  
værdi	  for	  medieforbrugere	  

Journalister	  



Barnelærdom	  og	  ny	  virkelighed	  

•  Der	  er	  Fl	  Fder	  modstrid	  mellem	  det,	  vi	  har	  lært	  på	  
uddannelsen,	  og	  det	  vi	  beder	  journalister	  om	  i	  2018	  

•  VISA+K?	  Hvad	  med	  Relevans	  og	  Værdi	  (ud	  med	  S	  og	  K)	  
•  ObjekFv	  distance	  slår	  os	  ihjel	  

–  Tillid	  handler	  også	  om	  relevans	  
–  Vi	  må	  gerne	  udstråle	  engagement,	  indsigt	  og	  inspiraFon	  	  
–  Det	  betyder	  ikke,	  at	  vi	  går	  på	  kompromis	  med	  fakta	  og	  fairness	  

•  Vi	  skal	  kunne	  mere	  end	  registrerende	  journalisFk	  
–  F.eks.	  analyser	  der	  sFkker	  dybere	  end	  kampreferatet	  på	  
bold.dk	  

•  Vi	  er	  ikke	  ansat	  af	  samfundet	  –	  vi	  er	  ansat	  af	  læserne	  



Spørgsmål	  og	  debat	  

Claes	  Senger	  Holtzmann	  
Data-‐	  og	  analyseredaktør	  
Mail:	  chs@jfmedier.dk	  
Mob:	  4079	  2788	  
	  
	  


