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EKSTRA BLADET SKAL HAVE 
EN KLARERE POSITION
Ekstra Bladet opbyggede i 2010’erne med ekstrabladet.dk på imponerende vis en position som det 
absolut største digitale nyhedsmedie i Danmark. På den baggrund lykkedes Ekstra Bladet også med 
at skabe et markedsledende digitalt annoncesalg, som i dag er Ekstra Bladets største indtægtsben.

Men – for der er et stort men: Midt i den digitale succes glemte vi at være Ekstra Bladet. Operationen 
lykkedes, men patienten udåndede langsomt. Ekstra Bladet kom i al for høj grad til at ligne alle de andre 
– hvilket har efterladt Ekstra Bladet uden en klar eksistensberettigelse og lysår fra vores unikke, historiske 
udgangspunkt. Ekstra Bladet skal stå i egen ret.

Med Strategi 2025 besluttede den daværende ledelse, at Ekstra Bladet skulle levere ’Populær public service’ 
på baggrund af værdierne ’Hjerne’, ’Hjerte’ og ’Mod’. Det var katastrofalt svage kerneværdier for et medie 
som Ekstra Bladet. I bedste fald var de ligegyldige – i værste fald var de direkte skadelige, idet de bidrog 
til en manglende skarphed i forhold til de andre medier i markedet. 

Men næsten værst af alt, så fik Ekstra Bladets medarbejdere at vide, at det ikke længere var en ambition 
at være størst. Det udløste en markant slaphed og udviskede den kampånd, der skal kendetegne et medie 
som Ekstra Bladet. Der var ikke noget at skære sig på, ikke noget at være uenig i, og dermed heller ikke et 
grundlag for at skille sig ud.

Den udvikling fremgår også tydeligt, hvis vi ser på de digitale mediers placering i analyseinstituttet 
Kantar Gallups positioneringssystem ’Gallup Kompas’, som inddeler brugerne efter deres placering 
på to holdnings-akser ’Individ-orienteret vs. fællesskabsorienteret’ og ’Moderne vs. traditionel’. 
Ekstra Bladet skiller sig ikke ud.
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Mens Ekstra Bladets position er blevet mere og mere udvisket, så er den digitale konkurrence de senere år 
blevet hårdere og hårdere. Ikke mindst B.T. har formået at skabe en stor digital vækst, og bt.dk har i dag flere 
sidevisninger om måneden end ekstrabladet.dk – ekstrabladet.dk har dog fortsat flere besøg end bt.dk. 
TV2 har også styrket deres digitale tilstedeværelse markant og har i dag flere brugere om måneden end 
ekstrabladet.dk. Med andre ord er ekstrabladet.dks digitale førerposition ikke længere uantastet.  
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Ekstra Bladet blev i bogstavelig forstand født under skarp beskydning. I 1904, som 
’Politikens Ekstra Blad’ med de seneste telegrammer om den russisk-japanske krig i 1904. 

I 1905 blev Ekstra Bladet en selvstændig avis og siden udviklede bladet sig – ikke mindst under 
chefredaktør Victor Andreasens ledelse – til en avis, der talte på vegne af den almindelige dansker 
mod magten, mod systemet. 

Eller med Victor Andreasens egne ord på tiltrædelsesdagen 1. august 1963:

Ekstra Bladets raison d’être er fortsat at bedrive journalistik i modsætning til magten i alle dens 
afskygninger på vegne af dem, som ikke har (magt).

Men hvem skal Ekstra Bladet skrive på vegne af i 2020’erne, hvilken magt og hvilke strømninger 
skal journalistikken bide i haserne, og hvilke kerneværdier skal skille Ekstra Bladet ud? 

”at være talerør for den 
enkelte borger over 
for politiske, økonomiske 
og ideologiske magt-
koncentrationer” og 
påtage sig et ”ansvar 
for socialt udsatte”

Ekstra Bladets 
hovedopgave er ...

MÅLGRUPPE, 
KERNEVÆRDIER OG 
INDHOLDSPOSITION
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FEM KERNEVÆRDIER
Ekstra Bladets kerneværdier skal afspejle Ekstra Bladets eksistensberettigelse, skille Ekstra Bladet 
ud fra konkurrenterne og samtidig være et klart pejlemærke for hele Ekstra Bladets organisation 
– både redaktionelle og kommercielle medarbejdere – i det daglige arbejde. 

Ekstra Bladet vil fremadrettet arbejde med afsæt i følgende fem kerneværdier: 

ANTI-AUTORITÆR
Vi stiller spørgsmål ved normer, regler og magten.
 Det politisk korrekte er vores modpol. 

PROVOKERENDE
Vi sætter tingene på spidsen. Vi bruger uortodokse virkemidler, iscenesætter 
og sætter eliten stolen for døren.

BEGAVET FRÆK
Vi vil få både kvinder og mænd til at tabe underkæben, løfte øjenbrynene 
og få pulsen op.

UIMPONERET 
Vi tør stille de dumme spørgsmål, gå imod strømmen og ligger ikke under 
for nogen former for magt eller dogmer. Vi er frygtløse.

KORT OG KONTANT
Vi skærer igennem. Vi har et falkeblik for søforklaringer, og folk der taler uden om. 
Vi skriver kort og kontant, så folk kan forstå det. 

KERNEVÆRDIERNE
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DANMARKS RYGRAD 
Siden Victor Andreasens regeringstid på Ekstra Bladet har Danmark undergået en voldsom samfunds-
udvikling. Der er i dag ikke længere mange – om nogen – som bor under de kummerlige boligforhold, 
Ekstra Bladets legendariske ’Boligkampagne’ satte spot på i 1960’erne. Men der er fortsat store 
befolkningsgrupper, som er præget om ikke af direkte materiel armod, så af holdningsmæssig afmagt 
og apati. I stedet for at engagere sig i ørkesløse, fortænkte diskussioner, vælger de at koncentrere sig 
om de nære relationer og den daglige dont. Det er dem, vi kalder Danmarks rygrad.

Hvordan ser målgruppen ud i dag? Her er den:

Ekstra Bladet skal repræsentere alle de danskere, hvis uddannelse ikke 
står i vejen for at smøge ærmerne op og tage fat. 

Alle dem, der vågner ved vækkeuret, og som står op for at passe jobs, der ikke er 
Instagram-venlige, og som ikke har engelske titler på LinkedIn. Som har hårde jobs, 
farlige jobs, ulækre jobs, men nødvendige jobs.

Alle dem der binder Danmark sammen. Landets rygrad, samfundets lim ...

Alle dem, som bruger deres fritid på at få samfundslivet til at fungere, uden at få hverken 
priser, magasinforsider eller bestyrelsesposter for det. Dem, der træner miniputter på 
31. år i den lokale klub, selvom de hverken kommer i TV, eller får retten til at skabe sig 
på FNs Generalforsamling i bytte.

Alle dem som hellere vil være på McDonalds end på Twitter. Dem, som sagtens kan skelne 
mellem en berøring og et overgreb, og bestemt ikke synes, at den danske sang er en 
ung, woke pige. 

De forstår hverken cancel-kulturen eller metoo-panikken. Ikke fordi de er dumme, men 
fordi det intet har med dem, deres hverdag, deres venner, deres kolleger eller deres familie 
at gøre. Deres problemer er nemlig så virkelige, at de ikke kan betegnes som udfordringer. 

Det er hårdføre danskere, som ikke forstår, hvorfor det unge, vrede meningspoliti fra de 
skattebetalte universiteter skal diktere hvad voksne, hårdtarbejdende mennesker må sige, 
gøre eller føle. Alle dem som ikke forstår, hvorfor det at passe et arbejde og bidrage 
til fælleskassen skal ses ned på, blot fordi man ikke tog universitetet med.

De tilhører nemlig den ukreative klasse, for hvem LBGTQ blot er tilfældige bogstaver fra 
alfabetet. Hvor spin hedder løgn, hvor man ikke er proud, men stolt, og hvor en regnbue er 
et naturfænomen, ikke et flag. Det er mennesker, som ikke har det fjerneste imod andres 
seksualitet, hudfarve eller køn, men som heller ikke gider høre om det. I det mindste ikke 
hele tiden, alle steder. 

MÅLGRUPPEN
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Ekstra Bladet skal eje Danmarks rygrad ved at formidle sit indhold i et sprog, så målgruppen forstår det, 
om emner, som berører dem, begejstrer dem og provokerer dem. 

For selvom Ekstra Bladet skal tage afsæt i Danmarks rygrads virkelighed, så skal de ikke tales efter munden. 

Ingen skånes af Ekstra Bladet, som leverer tabloid-journalistik til Danmarks rygrad.

Danmarks rygrad

Udgør ca.

45%
af befolkningen

■ Tjener ofte lidt mindre end gennemsnittet.

■ I højere grad ufaglærte, erhvervsuddannede,   
kortere uddannelse.

■ Har mange slags jobs – men er oftere kontor- 
funktionærer, arbejder med pleje og omsorg,  
håndværk, salg og service osv.

■ Bor oftere uden for de store byområder   
(København og Aarhus)

■ Lidt færre under 30 år, samme andel 30-65 år,   
og flere over 65 år.

■ Stort set lige mange mænd og kvinder.

■ Stemte især på S, V og DF ved sidste valg.
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DE MEDIEMÆSSIGT HJEMLØSE 
De digitale nyhedsmedier servicerer først og fremmest den moderne del af den danske befolkning. 
Det fremgår tydeligt af værdikompasset. Rent faktisk er der ikke et eneste medie, hvor den mere  
traditionelle del af den danske befolkning er overrepræsenteret. 

Med andre ord er en stor del af danskerne mediemæssigt hjemløse – og netop i den del af befolkningen 
befinder en stor del af Danmarks rygrad sig. Ekstra Bladet skal derfor søge ned mod sin naturlige position 
i markedet – hvor printavisen ligger – og levere tabloid-journalistik til Danmarks rygrad. Dette dog med 
sigte på en yngre aldersgruppe end den, der i dag er printavisens. Generelt er det dog vigtigt at huske, 
at nok er Ekstra Bladet skrevet med blik for Danmarks Rygrad, men oppositionen til magt, eliter og 
hykleri vil jo have appel til mange, som ikke tilhører Danmarks rygrad – og de skal også føle en 
uimodståelig fristelse til at læse med.
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Den position vil skille Ekstra Bladet tydeligt ud fra resten af Mediedanmark og især stå i modsætning 
til en kulturel elite, der med afsæt i politisk korrekthed og smagsdommeri sætter rammerne for, 
hvad man bør tænke, sige og stille spørgsmål ved. 

Ekstra Bladets indholdsposition indrammer derfor også vores eksistensberettigelse:

Ekstra Bladet skal være talerør for dem, som ikke sidder på flæsket. 
Dem, der ikke har adgang til magtens cirkler. 

Dem, der ikke er så kloge, at det halve kan være nok. Dem, der er trætte af woke-
hysteriet og politisk korrekthed. Danmarks rygrad – dem er vi til for.

Det er vi ved at skrive om de ting, der er vigtige for dem og deres hverdag. Det, der forarger, 
fascinerer, begejstrer, overrasker, skubber til dem, splitter dem og samler dem. 

Det gør vi ved at lave tabloidjournalistik. Ved at udfordre og teste meningsparnasset 
og magten – uanset om den er blå eller rød. Ved at skrive de historier, som alle tænker 
på, men resten af Mediedanmark ikke tør eller gider skrive om.
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Den klare målgruppe, indholdspositionen og kerneværdierne er fundamentet for, at Ekstra Bladet kan 
skabe en tydelig position i markedet og udvikle indholdsprodukter, som flere vil bruge og betale for.

Ekstra Bladet har opsat en overordnet strategisk målsætning for indholdsstrategien om, at ...

Den overordnede målsætning udmønter sig i fire strategiske ambitioner og fem strategiske indsatsområder. 

STRATEGISK
AMBITION OG
INDSATSOMRÅDER

Ekstra Bladet over en femårig periode bliver det klart foretrukne nyhedsmedie 
for Danmarks rygrad og er kendetegnet ved at være sine kerneværdier: 

■  Anti-autoritær
■  Provokerende
■  Fræk
■  Uimponeret 
■  Kort og kontant. 
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For at sætte en klar retning for de tre indholdsprodukter, sikre et stærkt fokus på målgruppen og tillige 
understøtte, at der bliver udviklet dedikeret indhold til de enkelte indholdsprodukter, vil vi som noget 
nyt fremover arbejde med konkrete indholdsprofiler for hhv. print, ekstrabladet.dk og Ekstra Bladet+. 

Indholdsprofilerne vil cementere ambitionen for indholdsprodukterne og deres formål, pege på de 
overordnede indholdstemaer og læserløfter. 

Det er vigtigt at understrege, at arbejdet med de konkrete indholdsprofiler ikke er udtryk for en silotankegang. 
Tværtimod er hensigten, at en tydelig retning og tydeligere afgrænsning mellem produkterne vil skabe 
grundlag for en bedre koordineringen på tværs (hvilket skal understøttes af de organisatoriske tiltag). 

Der vil således også være en række tiltag, som går på tværs af de tre indholdsprodukter. 
Her kan følgende fremhæves:

De enkelte indholdsprofiler vil hvert år blive udmøntet i 1-årige handleplaner med performancemål, der 
løbende skal omsætte strategierne til konkrete tiltag og resultater. 

Med afsæt i de konkrete indholdsprofiler og som led i den generelle genopbygning af Ekstra Bladets position 
vil alle tre indholdsprodukter blive relanceret – ekstrabladet.dk og printavisen i efteråret/vinteren 2021 og 
Ekstra Bladet+ i begyndelsen 2022.  

INDHOLDSPROFILER FOR 
EKSTRABLADET.DK,
PRINTAVISEN OG
EKSTRA BLADET+

■  Prioritering 
af indhold 
der sælger
På tværs af indholds-
produkter vil der blive 
gennemført et systematisk 
samarbejde med analyse- 
og salgsafdelinger med 
henblik på at indholdet 
fremover bliver prioriteret 
på baggrund af, hvad der 
genererer salg. 

■  Frasortering 
af indhold der 
ikke bliver læst
Alt for meget af Ekstra 
Bladets indhold bliver ikke 
læst. Der igangsættes derfor 
et tæt samarbejde mellem 
udviklingsafdelingen og 
redaktionerne ift. at fra-
sortere stof, som ikke bliver 
læst. Ekstra Bladet skal ikke 
producere mere indhold, men 
mere af det rigtige indhold.

■  Journalistik båret 
af kerneværdierne og 
skrevet til målgruppen
Vores indhold skal være 
gennemsyret af Ekstra 
Bladets fem kerneværdier. 
Journalistik båret af 
kerneværdierne er vores 
USP’er. De skal derfor 
integreres i det redaktionelle 
arbejde. Eksempelvis er de 
allerede en del af den daglige 
redaktionelle feedback.
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PULS, NERVE OG KANT – DØGNET RUNDT 
Ekstrabladet.dk har mistet sin position, som det klart største nyhedsmedie i Danmark. Den udvikling 
skal vendes. I dag minder ekstrabladet.dk alt for meget om konkurrenterne. Derfor er formålet med 
strategien, at ekstrabladet.dk skærper profilen markant, så indholdet og opsætningen på siden tager 
afsæt i kerneværdierne, indholdspositionen og målgruppen. 

Ekstrabladet.dk skal skille sig tydeligere ud fra bt.dk og tv2.dk ved netop at være Ekstra Bladet 
og samtidig udnytte sine redaktionelle såvel som digitale styrkepositioner bedre. 

Ekstrabladet.dk er en helt central del af Ekstra Bladets økosystem, fordi; 

1) Trafikken og brugerne skaber grundlaget for det digitale annoncesalg, 

2) Ekstrabladet.dk fungerer som marketing- og rekrutteringsplatform for Ekstra Bladet+, og 

3) Den omfattende trafik er grundlaget for, at Ekstra Bladet i dag er et dagsordensættende medie. 

EKSTRABLADET.DK

AMBITIONEN
AMBITIONEN FOR EKSTRABLADET.DK er derfor klar. 
Ekstrabladet.dk skal generobre sin position som det største
danske nyhedssite. 

Ved at være det klart foretrukne nyhedssites for Danmarks rygrad 
bliver Ekstra Bladet også uundværlig for resten af Danmark.
 Med andre ord være uomgængelig for hele Danmark ved at 
sætte dagsordenen for Danmarks rygrad. 

Konkret er ambitionen, at Ekstra Bladet skal være den største netavis 
målt på alle parametre – det vil sige brugere, besøg og sidevisninger.
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Der er iværksat/iværksættes en række tiltag for at løfte ambitionen for ekstrabladet.dk, bl.a.:

■  Nyt design: Ekstrabladet.dk forsøges tilnærmet avisens grafisk udtryk og virkemidler. 

■  Klarere tabloid-aftryk: Rubrikker skal være skarpere, kortere og mere interessante,  
uden læseren bliver snydt. Artikler skal generelt være kortere. 

■  Særligt fokus på aftenfladen: Ekstrabladet.dk har allerflest læsere om aftenen,  
her vil indholdsmixet være blødere, da det afspejler målgruppens behov her.

■  Større brugerfokus: Brugeroplevelse og indholdsprioriteter vil i endnu højere grad tage afsæt  
i målgruppens behov og adfærd. Det betyder formentligt lidt færre gule breaking-bjælker  
og en højere prioritering af sport og underholdning. 

■  Stærkere kontakt til Danmarks rygrad: Ekstrabladet.dk skal bl.a. dyrke tip-linjen ’1224’ endnu  
mere og samtidig have flere historier med afsæt uden for Christiansborg/København.

■  Øget personalisering: Med afsæt i lokalt serviceindholdet og en personaliseret brugeroplevelse 
gennemføres der en systematisk indsats for at øge antallet af indloggede brugere og styrke  
deres loyalitet med ”Mit EB”.   

Hvorfor besøge Ekstrabladet.dk fremfor bt.dk, tv2.dk, dr.dk eller måske endda Google News på sigt? 
Fordi Ekstra Bladet er først og bedst på breaking, som var kernen i strategi 2025? Det er selvfølgeligt 
vigtigt, men alle nyhedssites siger, at de holder dig opdateret og er bedst på breaking – det er rent 
faktisk TV2 News’ slogan. Breaking er et krav, men ikke noget, der skiller en ud.
  
Danskerne skal besøge ekstrabladet.dk, fordi det er det eneste site, hvor de døgnet rundt får nyheder, 
der er sat helt på spidsen, hvor de bliver provokeret, pirret og overrasket. I en Maggi-terning skal de 
besøge ekstrabladet.dk, fordi de får nyhedsoverblik med puls, nerve og kant: 

■  En puls ingen andre kan matche: Ekstrabladet.dk leverer kontant og opdateret indhold hele døgnet.  
Gerne underholdende. Aldrig det samme, aldrig kedeligt.

■  Vores indhold har nerve: Skarpe og direkte fortalte historier om virkelighedens Danmark.  
Vi pirrer nysgerrigheden, men skuffer aldrig.

■  Vores indhold har kant: Vi tør stille de dumme spørgsmål, vi tør konfrontere magthavere,  
kendisser og sportsstjerner, også når det er ubehageligt.

EKSTRABLADET.DK
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PRINTAVISEN SKAL GENFØDES
I flere år har printavisen fristet en kummerlig tilværelse. Skiftende ledelser har signaleret, at den var et 
sekunda-produkt, der levede på lånt tid. Helt forventeligt er det sivet ned til medarbejdere, der har set 
printavisen som et døende produkt, man ikke behøvede at investere faglig stolthed i. Siderne er blevet færre, 
og de journalistiske ambitioner fattigere og fattigere. På visse dage har der mere været tale om tryksag end 
avis. Samtidig har vi gjort grin med køberne ved at hæve prisen på dette stadig mere tvivlsomme produkt.

Nu tager vi skeen i en anden hånd. Vi tror på, at printavisen skal stå i egen ret og sammen med ekstrabladet.
dk og Ekstra Bladet+ være et fuldgyldigt medlem af Ekstra Bladet-familien. Avisen er Ekstra Bladet. Vi skal 
en gang i døgnet sende et produkt på gaden, som er et kondensat af, hvad Ekstra Bladet samlet står for – 
Ekstra Bladets avislæsere skal igen være spændte på forsiden, når de går forbi 7-Eleven på togstationen, 
eller de henter avisen i postkassen. 

Avisen skal umiskendeligt være Ekstra Bladet. Det betyder fokus på otte indholdsområder, som Ekstra 
Bladet ejer. Det betyder kontante læserløfter, som vi holder. Det betyder tabloid-journalistik, som stråler 
ud fra siderne.

PRINTAVISEN

AMBITIONEN
AMBITIONEN ER AT GENFØDE PRINTAVISEN. 

Både for så vidt angår indhold, originalitet og design. Forsiden skal 
sætte dagsordenen for Danmarks rygrad og dermed også resten 
af Danmark. 

Avisen skal udstråle Ekstra Bladets kerneværdier med store typer. 
Vi skal TÆT PÅ både i ord og billeder og samtidig udnytte printavisen 
styrker: Den redaktionelle kuratering, den faste struktur og den fysiske, 
visuelle oplevelse med billeder og markante rubrikker. 
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Der er iværksat/iværksættes en række tiltag målrettet printavisen, bl.a.:

■  Mere indhold – en større avis: Printavisen kommer til at få flere sider med journalistisk 
kvalitetsindhold, fylde mere. Bl.a. kommer der markant mere sport, stærkere opinions- 
univers med markante profiler.

■  Dedikeret indhold til printavisen: Indhold skal ikke per automatik på digitale platforme 
først. Passer en historie bedre til printavisen, så prioriteres print. 

■  Hver dag - et tema: Hver dag fokuserer printavisen på et indholdstema – fx under- 
holdning, forbrugsstof, erotik -som vil fylde særligt meget i dagens avis. Vi skal skabe  
en genkendelighed, så læserne bliver fortrolige med dette ”indholds-ugehjul”.

■  Reorganisering og omskoling ift. at understøtte printfokus: Der skal produceres mere 
dedikeret indhold til printavisen, organisationen skal også brænde for print.

■  Tabloid-design: Generelt mere tabloid opsætning af avisen, så der kommer flere billeder  
og større rubrikker.

■  Abonnementssalg styrkes: Der vil blive tilført nye ressourcer og udviklet en ny salgsstrategi 
for abonnementssalget.

■  Forsiden som salgsgenerator: Et tæt samarbejde med salg og redaktionen skal sikre 
 at forside-historier udvælges på baggrund af, hvad der sælger. 

PRINTAVISEN
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EKSTRA BLADET+ FOR 
DANMARKS RYGRAD
Skal Ekstra Bladet være et toneangivende medie i 2020’erne, så skal vi have et stærkt digitalt 
abonnementsprodukt – både af økonomiske og publicistiske årsager. Ekstra Bladet+ har i de senere år 
været kendetegnet ved en alt for famlende tilgang. Der er f.eks. blevet arbejdet med super-temaer, 
som der sandt for dyden ikke har været meget ’super’ over. Produktet har skiftet navn flere gange 
og er blevet lanceret med forskellige pay offs – f.eks. ’En Ekstra god historie’, ’For godt til at være gratis’, 
’Endnu mere Ekstra Bladet’ og ’Mit Ekstra Bladet+’. 

Det har grundlæggende betydet, at det digitale betalingsprodukt både internt og frem for alt over for 
kunderne har fremstået noget uklart. Eksempelvis har det været noget nær umuligt at gennemskue, 
hvornår en artikel var bag betalingsmuren, og hvornår den var gratis. 

EKSTRA BLADET+

AMBITIONEN
AMBITIONEN FOR EKSTRA BLADET+ er, at det skal erobre 
en position som Danmarks rygrads digitale abonnementsmedie. 
Deres talerør, deres forhammer, deres hjælper. De skal elske 
Ekstra Bladet så meget, at de får appetit på alt det digitale indhold, 
vi tør bringe. Den position er sammen med et systematisk fokus på 
brugernes behov grundlaget for en markant større abonnementsbase.  
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Der arbejdes blandt andet med følgende tiltag:

■  Kvantitative mål for redaktioner: For at sikre en fast levering af indhold til Ekstra Bladet+ 
indføres der en række kvantitative mål for redaktionerne; både hvad angår antallet af  
artikler til publicering i en given uge og mål for salg og indloggede sidevisninger.

■  Systematisk redaktionelt fokus på indhold med afsæt i motiver og kerneværdier:  
Der udvikles faste procedurer for, at indhold laves med udgangspunkt i målgruppen  
og deres fem behovsmotiver og er gennemsyret af kerneværdierne. 

■  Enkel prisstruktur og tillidsskabende kundeservice. Prisstrukturen skal være enkel at 
forstå, det skal være let at betale – og sige op. Kundeservice skal være åben, reel og ærlig.  

■  En klar og tydelig produktstruktur og værditilbud. Det skal være klart for brugerne,  
hvad der ligger bag betalingsmuren, og hvad der ikke gør – og ikke mindst hvorfor de skal 
betale for det, der ligger bag.

Omdrejningspunktet for Ekstra Bladet+ skal være brugerbehov og indholdsønsker; Det indhold, 
som skaber værdi for målgruppen, det indhold de gerne vil betale for, og indhold på den måde 
de foretrækker at læse/bruge det på. På baggrund af en dybdegående analyse af brugernes 
indholdsbehov er der blevet identificeret fem brugermotiver for indholdet i Ekstra Bladet+: 

■  De vil vide mere end andre 

■  De vil have en fordel i hverdagen 

■  De vil fascineres, drømme sig væk og have et unikt indblik 

■  De vil inspireres af mennesker, der ligner dem 

■  De vil pirres af erotik

De fem motiver indrammer brugernes ønsker til indholdet i Ekstra Bladet+. Det er med andre ord de 
behov, indholdet skal dække. På baggrund af det, skal der udvikles konkrete indholdstemaer, læser-
løfter, salgssite mv.

De præcise indholdstemaer og læserløfter er fortsat under udarbejdelse, men retningen vil være:

EKSTRA BLADET+
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I 00’erne gennemgik Ekstra Bladet en kulturrevolution, da man gik fra et rent printmedie til at også at blive 
et digitalt medie. Det krævede en helt ny måde at tænke på for journalisterne. I begyndelsen var det svært, 
men til sidst blev koden knækket. Nu er udfordringen den samme i forhold til billede og lyd. I 2020’erne skal 
Ekstra Bladet igennem en ny revolution, når vi bevæger os fra at være et rent ’tekstmedie’ til at blive et 
medie båret af både tekst, video og billeder.

Ambitionen er at skabe journalistisk video og podcasts med rod i vores DNA og afsæt i Danmarks 
rygrads virkelighed. Video og podcast, der sætter standarden - ikke for hele Danmark, men for Danmarks 
rygrad. Lykkes vi med det, så skiller vi os ud i markedet. På sigt bliver både video og podcasts derfor 
afgørende elementer i at løfte værdien af ekstrabladet.dk og Ekstra Bladet+. 

Grundlaget for video- og lydsatsningen er fortsat den retning, der blev sat i Strategi 2025.  
Det vil sige en ændring af videos prioritering på redaktionen samt i oplevelsen på ekstrabladet.dk.

Der arbejdes aktuelt på en række konkrete programmer og formater inden for både video og lyd.  
Følgende kan fremhæves: 

■  ”Stand alone” video format: Journalistisk video, som står alene – ingen tekst, ren videoproduktion. 
Udover det giver helt nye muligheder for at bedrive provokerende, uimponeret og skarp Ekstra Bladet-
journalistik, så rummer stand alone-formatet også et stort kommercielt annoncepotentiale, fordi 
annoncepriserne er væsentligt højere. 

■  Podcasts-indsats: Ekstra Bladet vil øge antallet af podcasts væsentligt med nye aktualitetsprogammer 
og dokumentarer. Inden længe vil lytterne bl.a. kunne stifte bekendtskab med Anna Thygesen i 
’Svesken på disken’, ’Det femte bud’ med true crime-forfatter Peer Kaae og chef for Ekstra Bladets 
kriminalredaktion Mette Fleckner og graver-redaktionen kommer med en afslørende dokumentarserie  
om ekstreme islamister i Danmark.    

SATSNING PÅ DIGITAL 
JOURNALISTISK 
VIDEO OG LYD 
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Skal Ekstra Bladet lykkes med den overordnede målsætning og de strategiske ambitioner kræver det, 
at kerneværdierne forankres i hele organisationen, så alle trækker i samme retning. Samtidig stiller den 
nye indholdsposition og tiltagene i de tre indholdsstrategier helt nye krav til ledelse i Ekstra Bladet, 
ikke mindst til den redaktionelle ledelse. 

Kultur og ledelse skal understøtte ambitionen om, at skal opfattes som ét Ekstra Bladet – af såvel 
brugere, kunder, annoncører og ikke mindst medarbejdere.

Konkret iværksættes der fire tiltag, som skal understøtte til ambitionen:

■  Organisering af Ekstra Bladet: 
• Vi ser nærmere på, hvordan vi bedst organiserer de enkelte afdelinger, så de afspejler behovene  

i den nye indholdsstrategi. 

• I kommercielt regi er der i strategiperioden behov for at styrke salget af såvel printavisen som  
det digitale abonnementsprodukt. Ligeledes afsøges det rette marketingsetup for at sikre  
kontinuerlig markedsføring af de tre produkter. 

• Ekstra Bladets nye ledelse blevet konsolideret i form af ny styrket redaktionel ledelse med  
redaktører, der repræsenterer alle tre indholdsprodukter, og den kommercielle direktør  
og chefen for administration & jura. 

• Ekstra bladets forretningsledelse består af den kommercielle ledelse og den redaktionelle ledelse.

■  Større fokus på ledelse i det daglige arbejde: Der udarbejdes inden udgangen af 2021 et 
ledelsesgrundlag funderet i de fem kerneværdier, som er retningsgivende for, hvordan vi  
ønsker at praktisere ledelse på hele Ekstra Bladet. 

■  Medarbejderudvikling i højsædet: Alle ledere skal fremover skitsere og kommunikere den enkelte 
medarbejders opgaver, ansvar, mål – og hvilke kompetencer, stillingen kræver. 

■  Måling på kultur og ledelse: Hvert år vil vi måle på, hvorvidt der er sket en reel forandring i Ekstra Bladets 
kultur og ledelse via en survey, som bl.a. også vil komme omkring kulturprojektet om lige muligheder. 

Udover ovenstående fire tiltag, der er iværksat som en udløber af indholdsstrategien, så arbejdes der også 
fortsat målrettet med indsatsen ’Lige muligheder og diversitet på Ekstra Bladet’. 

NY KULTUR – FORANKRING 
AF KERNEVÆRDIER OG 
STÆRKERE LEDELSE
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Ekstra Bladet skal stå meget skarpere i markedet. Danskerne skal vide, hvad Ekstra Bladet står for, 
og hvad Ekstra Bladet hjælper dem med. De oven for beskrevne tiltag vil understøtte udviklingen, men 
for virkelig at rykke på opfattelsen, er det nødvendigt med en markant og langsigtet marketingindsats. 

Ambitionen med marketingindsatsen er derfor at etablere et solidt kendskab til Ekstra Bladets nye 
værdier og de tre indholdsprodukter i Danmarks rygrad.  Ekstra Bladet skal skille sig markant ud i
fremtidige brandundersøgelser.

Konkret, så vil indsatsen bestå af følgende trin: 

  Etablering af et strategisk marketingfundament
 Heri indgår bl.a. manifest for Ekstra Bladet (brandfundamentet), levendliggørelse af målgruppen, 

value propositions og læserløfter for de tre indholdsprodukter og hovedbudskaber.

 Lancering af de tre indholdsprodukter efterår/vinter 2021-2022 
Heri indgår udviklingen af kommunikationskoncepter for hvert af de tre indholdsprodukter  
(kreativt koncept og budskabsplatform og -hierarki), indrykningsplan og annoncering.  

 Langsigtet marketingindsats på egne platforme 
I forlængelse af og sideløbende med annoncekampagnen vil Ekstra Bladet på sine egne 
platforme gennemføre en systematisk marketingindsats. Ekstra Bladet har nogle af landets  
bedste outdoor-placeringer med vores spisesedler og landets største digitale annonceplatform. 
Det skal udnyttes. 

MARKANT 
MARKETINGINDSATS

1

2

3
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Ekstra Bladet skal genskabe sin position som det medie, der taler for Danmarks rygrad, når ingen andre tør.

Signe Skarequist og Henrik Qvortrup, 14. oktober 2021

MÅLSÆTNINGER – 
FORDI EKSTRA BLADET TØR

STRATEGISK

PRODUKTMÆSSIGT

Ekstra Bladets overordnede strategiske målsætning for indholds-
strategien er, at Ekstra Bladet over en femårig periode bliver det 
KLART FORETRUKNE NYHEDSMEDIE for Danmarks 
rygrad og er kendetegnet ved sine FEM KERNEVÆRDIER. 

For de tre indholdsprodukter er ambitionerne, at:

Ekstrabladet.dk skal 
generobre sin position 
som den klart største 
netavis – målt på alle digitale 
parametre – det vil sige på 
sidevisninger, brugere og besøg.

Printavisen skal 
genfødes, så den 
hver dag er et 
kondensat af, 
hvad Ekstra Bladet 
står for 

Ekstra Bladet+ skal
erobre en position 
som Danmarks 
rygrads digitale 
abonnements-
produkt


