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VELKOMST 

Gitte Hejberg
Formand for Danske Mediers Fagudvalg for Specialmedier

AKTIVISME VED SPECIALMEDIER

Peter Bro
Centerleder ved Center for Journalistik, SDU

Aktivistisk journalistik fylder stadig mere i mediebilledet. Men hvor 
går grænsen mellem journalistik og aktivisme? Og hvad er potentialet 
for specialmedier ved en mere aktivistisk tilgang til journalistikken? 

Leder af journalistuddannelserne på SDU, professor Peter Bro, har 
skrevet flere bøger om journalistisk aktivisme, og har udviklet et så-
kaldt ‘aktivisme barometer’, som han vil præsentere for første gang.

FRA STARTUP TIL MILLIONOMSÆTNING

Camilla Bergman
Adm. direktør hos Breakit

Det svenske erhvervsmedie Breakit startede i 2015 som udbryder-
medie og har på rekordtid vundet en stribe journalistiske hæderspri-
ser. Breakit er i dag blandt de mest læste nichemedier for økonomi 
og erhverv i Sverige. 

Administrerende direktør Camilla Bergmann fortæller om rejsen fra 
startup til økonomisk succes.

   U D D E L I N G  A F  Å R E T S  P R I S E R

   S A N DW I C H  O G  V I N

Karsten Kolding, juryformand
 
Anders Bordings Mediepris
Prisen uddeles til et specialmedie, der i særlig grad er i stand til at ramme sin 

målgruppe og/eller opbygge en forretningsmodel og derfor kan tjene til inspi-

ration for andre. De danske specialmedier er kendetegnet ved en stor grad af 

udvikling af både det journalistiske produkt og de kommercielle rammer for jour-

nalistikken. Prisen er en hyldest til det medie, der formår at forene disse. 
 

Nominerede: Altinget, Skolebørn, Journalisten

Anders Bordings Idépris
Prisen uddeles til en enestående journalistisk idé, et produkt eller projekt på 

et specialmedie, som er eksekveret originalt og kreativt og dermed tjener som 

inspiration for den journalistiske udvikling for andre medier. Det nyskabende kan 

ske i såvel researchmetode, formidling, format som i distribution. Prisen hylder 

det medie, der med sin opfindsomhed kan inspirere branchen til at gå nye veje.  

 

Nominerede: Videnskab.dk, Socialpædagogerne, Ugeskrift for Læger

Anders Bordings Journalistpris
Prisen uddeles til en person eller et team for en bemærkelsesværdig journalistisk 

præstation i et specialmedie. Der lægges særlig vægt på historiens journalisti-

ske kvalitet, publicistiske ambitioner og relevans for læserne. Prisen kan også 

tildeles det medie, der med sin journalistik har formået at brede en historie fra et 

nicheområde ud til den generelle offentlighed. 
 
Nominerede: Folkeskolen, Videnskab.dk, Danwatch
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Jury 2021 

Karsten Kolding,  
Selvstændig ledelses- og kommunikationsrådgiver

Bo Mikael,  
Journalist, kontaktdirektør i Peytz

Bille Sterll,  
Selvstændig journalist og kommunikatør

Marianne Søndergaard,  
Kommunikationschef for Hotel- og Restaurantskolen, tidligere redaktionschef
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