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0. SUMMARY
The possible PR challenges for the Danish Broadcasting Corporation (DR) are examined in this
master thesis in regards to legitimacy issues, political relations and recent organisational changes
required by the 2018 political media agreement. Our methodology with roots in social
constructivism is based on interviews with organisation members and document analysis of
relevant press material for the purpose of understanding certain internal narratives, political
stakeholders’ reactions on DR’s public relations management and how these two are connected.
We find that internal communications concerning political influence are actively used in the
narratives of DR’s organisational subsystems, which enables members to navigate in the
complicated structural couplings that exist between the organisation and various political parties.
Since democratic political structures and the organisation’s self-government are both at the core
of DR’s raison d'être, we explore how hypocritical means of communication are used internally
and externally. On this basis, we argue that DR’s organisational hypocrisy is instrumentally
related to a complex organisational foundation influenced by several conflicting demands. In
relation to this, we question how DR’s passivity in the public debate about their own
organisational purpose, results in becoming a commodified asset in political agendas.
We then discuss how DR’s dependence on political parties in certain ways precede political
control. Finally, we conclude that DR's complex PR challenges regarding strengthening political
relations and securing its legitimacy in society, consist of creating a common understanding of
DR as an autonomous and politically independent organisation. According to this, we wonder
whether it is possible for DR to base their future communication on a further explicit, attitudinal
and dialogic balance between political independence and specific political attentiveness –
externally as well as internally.
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1. INDLEDNING
I dette speciale i kommunikation vil vi undersøge den politisk prægede situation, som Danmarks
Radio (DR) står i med hensyn til medieforliget – i et public relations-perspektiv. Nærmere
betegnet ønsker vi at identificere og analysere de kommunikationsudfordringer, som DR skal løse
for at sikre sig legitimitet og styrke politiske relationer fremadrettet.
DR har gennem en årrække været genstand for massiv kritik for værende en stor, lukket,
magtfuldkommen, arrogant og udemokratisk mediemastodont (Karker, 2017). Hertil kommer
blandt andet en række anklager om nepotisme og magtmisbrug (Erhardtsen, 2007), kritik af DR’s
styring af byggeriet af DR Byen (Kaae-Nielsen, 2008), tårnhøje direktionslønninger (Poulsen,
2017) – samt en tidligere dramachef, der betegner tv-serier som politiske projekter (Hjortshøj &
Thorsen, 2016). Blot i nyere tid er der stribevis af sager og debatter omkring DR, hvilket betyder,
at det gentagne gange påpeges, at de står overfor et legitimitetsproblem (Benner & Brovall, 2014).
Den længerevarende kritik af DR kommer ligeledes til udtryk den 16. marts 2018, da regeringen
bestående af Venstre (V), Liberal Alliance (LA) og Det Konservative Folkeparti (KF) sammen med
Dansk Folkeparti (DF) ytrer, at de ønsker at afskaffe licensen og beskære DR med 20 procent. Her
giver flere af dagbladenes lederskribenter udtryk for, at beskæringen af DR er tiltrængt. Blandt
de mest bemærkelsesværdige findes Ekstra Bladets opinionsredaktør Mads Kastrup, der mener,
at besparelser er en virkelighed, som massevis af andre offentligt ansatte allerede lever med,
hvorfor ”(…) DR’s ledelse har opført sig som en slags adel, der virkelighedsfjernt går rundt i de
øverste gemakker i slottet på Amager og beklager bønders mangel på forståelse for kultur”
(Maach, 2018).
Natten til den 29. juni 2018 forhandler regeringen et nyt medieforlig på plads i samarbejde med
DF. Medieforliget udgør den aftale, der fordeler det milliardstore beløb af støttekroner til private
og statslige medier over de kommende fem år. Her er nogle af hovedpunkterne at sikre en bedre
balance mellem statslige og private medier ved næsten at tredoble public service-puljen, hvorfra
medier kan søge økonomisk støtte til at finansiere projekter (Fejerskov, 2018). Man kan dog
undre sig ved, om ikke det mest bemærkelsesværdige punkt i medieforliget er beskæringen af
DR’s økonomiske ramme på cirka 3,7 milliarder med 20 procent og omlægningen af
medielicensen, som fra 2020 betales over indkomstskatten (Møller, 2018). Dette sker under
parolen Fokusering af DR – fra mediemastodont til kulturinstitution (Kulturministeriet, 2018).
Beskæringerne af DR bliver mødt med stor skepsis og kritik fra oppositionspartierne i
Folketinget, som består af Socialdemokratiet (S), Enhedslisten (EL), Alternativet (ALT), Radikale
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Venstre (RV) og Socialistisk Folkeparti (SF). De mener især, at det vil få store konsekvenser for
det danske public service-udbud i en tid, hvor behovet for troværdige medier er større end
nogensinde på grund af blandt andet ”fake news” og internationale mediemastodonters indtog i
det danske marked. Desuden kritiserer de regeringen for, at man skal acceptere besparelserne på
20 procent for overhovedet at kunne sidde med ved forhandlingsbordet (Hjøllund & Jørgensen,
2018). Flere partier melder derfor åbent ud, at de ønsker at rulle aftalen tilbage efter næste
folketingsvalg – men S vil dog ikke på forhånd love dette, såfremt de kommer i besiddelse af
regeringsmagten (Houlind, 2018). Dermed ser det ikke ud til, at DR får mulighed for at vende
tilbage til normalen, selvom oppositionen skulle få flest mandater ved et kommende
folketingsvalg.
Den 18. september 2018 fremlægger DR deres samlede plan for besparelser og udviklingen af
organisationen frem til 2021 under navnet Et nyt, mindre og mere digitalt DR – i forbindelse med
offentliggørelsen af public service-kontrakten for 2019-2023 mellem DR og kulturministeren,
hvori rammerne for organisationen præciseres. Af planen fremgår det, at seks tv-kanaler
omlægges til tre, mens otte radiokanaler reduceres til fem. Yderligere vil sport, underholdning,
livsstil og udenlandsk fiktion blive beskåret markant til fordel for, at tv-drama, børneindhold,
dokumentar, kor og orkestre skal holdes fri for besparelser. DR vælger derudover at slanke
organisationen ved nedlæggelsen af omkring 400 stillinger, hvoraf 25 udgøres af chefstillinger
(Jensen, 2018). Allerede kort efter offentliggørelsen af planen får DR ros for beslutningerne,
eksempelvis i nogle af de store dagblades ledersektioner (Ritzau, 2018a). Men samtidig kritiseres
DR af eksperter for at lade besparelserne gå ud over de folkelige områder, der vil resultere i en
fortsat dalende opbakning hos den brede befolkning (Benner, Danielsen, Heltoft, & Mørk, 2018, s.
2-3).
At DR mere eller mindre konsekvent gøres til et politisk spørgsmål i den offentlige debat, synes
åbenlyst. Men med medieforliget står organisationen ligeledes i en helt ny og uvant situation, som
de nu skal navigere i – ikke mindst i kraft af besparelsen på 20 procent og afskaffelsen af
medielicensen. Derfor ser vi netop medieforliget som en ny epoke for DR, hvor politiske relationer
synes vigtigere end nogensinde.
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2. PROBLEMFELT
Public

relations

(PR)

har

længe

været

centralt

i

løsningen

af

organisationers

legitimitetsudfordringer. Alene i Danmark er PR-branchen inde i en positiv udvikling, hvor den
fortsat vokser og i dag beskæftiger omkring 1.500 professionelle PR-medarbejdere (Larsen,
2018). Dette kan blandt andet begrundes med, at den digitale tidsalder, hvori vi befinder os lige
nu, for alvor cementerer PR som en afgørende faktor for organisationers omdømme og dermed
mulighed for at operere i samfundet. Her er netværk, influencers og social selling blot nogle af de
buzzwords, der kan anses for værende betydningsfulde (Ekkelund, 2017). Men for os at se, er det
fortsat helt basale begreber såsom legitimitet, tillid og pleje af relationer, der har størst betydning
for PR som kommunikationsdisciplin. Dette finder vi netop relevant i forhold til DR, hvorfor vi vil
argumentere for, at medieforliget både skaber interne og eksterne kommunikationsudfordringer
med hensyn til, hvordan DR har mulighed for at sikre sig legitimitet.

2.1. Public Relations: Sikring af legitimitet
PR kan oversættes direkte til offentlige relationer, da det er sammensat af ordene public og
relations. Men begrebet er mere omfattende end dette, i og med at public både dækker over
offentligheden i bred forstand og interessefællesskaber, hvor forskellige grupper af mennesker
indgår. Dette skyldes, at PR både teoretisk og praktisk omhandler, hvordan en given aktør
(virksomhed, organisation, myndighed, offentlig person osv.) har mulighed for at handle i
overensstemmelse

med

interesser

blandt

den

brede

offentlighed

og

forskellige

interessefællesskaber. Et sådant arbejde kan betegnes som strategisk relationspleje og indikerer
på den måde, at PR indbefatter mere end blot kommunikationsaktiviteter med det formål at
forbedre aktørens omdømme: Det handler først og fremmest om at sikre legitimitet. Herigennem
opnås en såkaldt license to operate, der i grove træk afhænger af den offentlige mening samt andre
aktører, der har indflydelse på den givne aktørs handlemuligheder (Merkelsen, 2011, s. 17-19). I
DR’s tilfælde kan man således argumentere for, at deres legitimitet i omverdenen er stærkt
knyttet til den politiske debat, hvormed deres license to operate blandt andet afhænger af
relationer til politikere, hvis holdninger til DR’s interne operationer kommunikeres i medierne.
James E. Grunig og Todd T. Hunt mener, at PR-lignende aktiviteter overordnet set har eksisteret
gennem hele civilisationens historie og kan sidestilles med overtalelse og propaganda
(Merkelsen, 2011, s. 34-35). Udviklingen inden for PR bør dertil ses som opstået i 1800-tallet i
takt med fremkomsten af professionelle kommunikatører. Grunig og Hunt udvikler således fire
modeller, der viser udviklingen af PR-faget og medvirker til at stadfæste det som akademisk
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disciplin (Merkelsen, 2011, s. 34-36). Udviklingen inden for PR strækker sig således fra den første
model, hvis karakteristika er presseagentur/publicity og hen til den fjerde model, som er
karakteriseret ved at være tovejs symmetrisk. I den første model er formålet at skabe propaganda
eller positiv omtale af en klient gennem envejskommunikation, der ofte består af halvsand
information, hvorimod formålet med den fjerde model er at skabe gensidig forståelse mellem
organisation og omverden. PR-arbejdet består således i at mægle mellem organisationen og
omverdenen, idet kommunikationen er tovejs med en balanceret effekt. Derfor bliver det
nødvendigt at inddrage samfundsvidenskabelige teorier og metoder, der netop trækker på
kommunikation frem for overtalelse (Grunig & Hunt, 1984, s. 21-23). I forhold til DR’s situation
ser vi netop et potentiale i rationalet omkring den tovejs symmetriske model, da vi mener, at den
forudgående kritik og debat omkring DR kan ses som et udtryk for en kommunikationskløft
mellem DR og omverdenen. Dermed kan man argumentere for, at styrkelsen af DR’s eksterne
relationer handler om at opnå gensidig forståelse i stedet for at fremmale et bestemt billede af
organisationen. I dette speciale vælger vi derfor at undersøge spændingsfeltet mellem intern og
ekstern kommunikation, hvor den interne kommunikation i organisationen kan være med til at
belyse eksterne kommunikationsudfordringer. Vi arbejder således ud fra tesen om, at den interne
og eksterne kommunikation påvirker hinanden og står i et komplementært forhold, som har
betydning for DR’s samlede rum til at kommunikere i.
Men selvom Grunig og Hunt beskriver, at udviklingen mod den tovejs symmetriske model ikke
nødvendigvis efterleves i alle PR-aktiviteter, kan man alligevel kritisere den for at blive fremstillet
som et empirisk faktum eller normativt ideal. Der findes nemlig stadigvæk eksempler på, at PR
opfattes som propaganda og manipulation, hvilket resulterer i, at disciplinen selv kan siges at lide
under et dårligt omdømme. Men man kan argumentere for, at det støt stigende behov for PR
relaterer sig til den store samfundsmæssige kompleksitet, som eksempelvis massemedierne
medvirker til at forstærke. Her kan det blandt andet ses som en konsekvens, at aktører får
sværere ved at forblive en naturlig del af deres lokalmiljø, da de opnår større magt som
selvstændige aktører i kraft af, at de formår at blive mere og mere specialiserede i det moderne
funktionelt differentierede samfund. Med andre ord bliver lokale aktører til magtfulde
mastodonter uden sjæl og integritet, hvormed PR-arbejdet består i at skabe dette.
Problematikken består dermed i, at det øgede behov for legitimitet står overfor et samfund, hvor
det kun bliver sværere og sværere at tilgå en dialog, hvorfra man kan opbygge tillid (Merkelsen,
2011, s. 19-42). Det er ikke mindst denne kontekst, vi finder relevant med hensyn til de
udfordringer, som DR står overfor både internt og eksternt. Med andre ord betragter vi det som
en kompleks problemstilling, hvor DR’s PR-udfordringer ikke kan reduceres til udelukkende at
være eksterne – men derimod udgøres af et samspil mellem organisationen og en omverden, som
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blandt andet består af politikere, massemedier samt en generel opinion blandt borgere, der er
med til at påvirke organisationen og omvendt.

2.1.1. Situationsbeskrivelse af DR
Holdninger til DR’s eksistensgrundlag er ofte omdrejningspunkt for offentlige debatter. Deres
brug af statslige midler, nytteværdien af public service og organisationens struktur kan både
diskuteres i relation til forskellige partiers kulturpolitik og andre tendenser i et samfundsmæssigt
perspektiv. Derfor finder vi det relevant at udforme en situationsbeskrivelse, hvis formål er at
redegøre for og problematisere nogle af de uenigheder, som netop former vores interesse for DR.
For overblikkets skyld vil vi opdele tematiseringen i henholdsvist et økonomisk, politisk og
organisatorisk perspektiv.

2.1.1.1. Økonomisk perspektiv
Der kan argumenteres for, at DR’s økonomi har en særlig nyhedsværdi hos de fleste danske
medier, da der er tale om forvaltning af offentlige midler i form af opkrævet medielicens. Heri
finder vi det især interessant, at DR ad flere omgange fremstilles som en organisation, der ikke
altid har ageret økonomisk ansvarlig, og i dette årtusinde er det ikke mindst opførelsen af DR
Byen, som endnu hjemsøger deres økonomiske omdømme. Her trækker det ikke mindst
overskrifter, da DR til sidst præsenterer en samlet budgetoverskridelse på 1,7 milliarder kroner
(Information, 2007). Men vi ser fortsat en tendens til, at DR’s økonomiske forvaltning giver genlyd
i omverdenen. Eksempelvis i januar 2017, hvor DR indvilliger i at betale 70.000 kroner for
transporteringen af en hest over Atlanten for deres USA-korrespondents kone (Engell, 2017).
Derudover er det selvfølgelig værd at nævne, at DR i 2016 ligeledes får massiv kritik for deres
direktørlønninger, der bliver beskrevet som ude af proportioner og efterfølgende bruges som
argument for kommende besparelser (Østergaard, 2016; Poulsen, 2017). Her diskuteres det
yderligere, at DR, som en statsejet medieorganisation, samtidig skal operere på markedsvilkår,
hvormed der er tale om to roller, som i mange andre scenarier udelukker hinanden (Kjøller,
2015). En af de mest fremtrædende formidlere af denne problemstilling er Stig Ørskov, som er
chef for JP/Politikens Hus og bestyrelsesmedlem i Danske Medier (DM), der allerede i 2017
tilslutter sig DF’s daværende forslag om en beskæring af DR på 25 procent (Ritzau, 2017).

2.1.1.2. Politisk perspektiv
DR spiller ofte en rolle i politiske partiers dagsordener, hvortil vi finder det særligt interessant,
hvordan public service diskuteres. Besparelserne i medieforliget er gennemført af en borgerlig
regering, hvilket er interessant i det perspektiv, at DR især ofte anklages for at producere
venstreorienteret indhold. I medierne gives der eksempelvis udtryk for, at DR fejler i de store
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historiske dramaserier og dokumentarer som 1864 og Historien om Danmark ved ikke at gengive
et nuanceret og troværdigt billede af virkeligheden (Saugberg, 2019; McGuire, 2017; Heiberg,
2017). Derudover kritiseres DR af borgerlige politikere for at være partisk og ubalanceret i
dækningen af folketingsvalget i 2007 samt Danmarks krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan
(Frandsen, 2010). Yderligere finder vi det bemærkelsesværdigt, at langt størstedelen af DR’s
bestyrelse er politisk valgt, hvilket vil sige, at seks medlemmer udpeges af Folketinget og tre af
kulturministeren,

herunder

formanden,

mens

der

ligeledes

indgår

to

medarbejderrepræsentanter (Hansen, 2018). Derfor gør vi os overvejelser om, hvordan DR
overhovedet kan undgå at være politisk orienteret, når topledelsen er politisk valgt? Dansk politik
er dermed en del af DR’s eksistensgrundlag, hvorfor vi finder det relevant at undersøge, hvordan
politiske relationer har betydning for DR’s PR-udfordringer.

2.1.1.3. Organisatorisk perspektiv
Organisatorisk er DR ligeledes i mediernes søgelys. Personligt kender vi ikke til andre danske
organisationer, hvor spørgsmål omkring lønninger, størrelse og struktur i en organisation
diskuteres så flittigt i et samfundsmæssigt perspektiv. Det fremhæves blandt andet, at DR uddeler
urimeligt høje lønninger til direktører i forhold andre statsejede organisationer (Poulsen, 2017).
Samtidig kan organisationens størrelse med omtrent 3.000 ansatte bebrejdes for værende en
bureaukratisk og uigennemsigtig struktur, som er topstyret i den forstand, at der er for langt til
toppen for kreativ kulturformidling, når kreative ambitioner udskiftes med politiske ambitioner
(Tilly, 2012). I forlængelse heraf påpeges det, at strukturen i DR sidestiller de forskellige
afdelinger, hvormed samhørighed omkring beslutninger er essentielle for et produktivt
arbejdsmiljø. De forskellige ambitioner fordrer derfor magtkampe, der skaber en organisation,
som konstant er i interne konflikter (Lauridsen & Erhardtsen, 2018).

2.1.1.4. Det samlede PR-perspektiv
Som vi herover redegør for, har DR’s omdømme lidt i flere henseender. Derfor finder vi det
umuligt at adskille perspektiverne fuldstændigt fra hinanden. Det er ikke mindst denne
kompleksitet, som gør, at vi finder DR så interessant at undersøge inden for PR-disciplinen. Når
andre organisationer oplever kritik og mistillid fra omverdenen, er det oftest organisationen selv,
der står på mål og må forsvare sig. Hos DR undrer vi os over, om der i højere grad tegner sig et
billede af et politisk spil, som bunder i økonomiske og politiske principper, der påvirker
organisationen ude- og indefra. Derfor vil vi gerne sætte spørgsmålstegn ved, hvordan DR’s
legitimitet tilsyneladende står og falder med den politiske debat, som udspiller sig i medierne. Vi
undrer os i den forbindelse over, om kommunikationen internt i DR er politisk præget, samt
hvilken rolle politiske relationer spiller i deres beslutninger og handlinger. Herunder er vi særligt
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interesserede i at undersøge, hvordan en organisation som DR manøvrerer i spændingsfeltet
mellem kulturpolitik, organisationsdrift og medieindhold med fokus på mangfoldighed og
nuancer. Vi mener derfor, at det er essentielt at opnå indsigt i, hvordan organisationens
medlemmer forstår og agerer ud fra de udfordringer, som DR står overfor.

2.2. Problemformulering
Hvilke udfordringer står DR overfor med medieforliget i forhold til at styrke politiske relationer
og sikre sig legitimitet i omverdenen fremadrettet?

2.2.1. Afgrænsning og ambition
Med udgangspunkt i vores problemformulering vil vi analysere de udfordringer, som DR står
overfor i et PR-perspektiv. Her ønsker vi at foretage en undersøgelse baseret på henholdsvis
narrative interviews og dokumentanalyse, der har til formål at identificere og belyse
problematikker i forhold til sikring af legitimitet og styrkelse af politiske relationer i en tid, hvor
DR beskæres med 20 procent, mens deres økonomiske fundament overgår fra licensopkrævning
til at blive skattefinansieret.
Vi vælger at afgrænse os til udelukkende at fokusere på DR’s perspektiv. Det gør vi, fordi vores
ambition med specialet netop er at opnå indsigt i det komplekse væv af politiske
problemstillinger, organisationen arbejder med både internt og eksternt i forhold til de
perspektiver, vi tidligere har tematiseret. Derfor vil vi bruge sociologen Niklas Luhmanns
systemteori som en metateoretisk ramme til at undersøge forholdet mellem DR som socialt
system og deres omverden i kombination med andre teorier. I den forbindelse vil vi anvende
erhvervspsykologen Michala Schnoors teori om narrativ organisationsudvikling i samspil med
organisationsteoretikeren Nils Brunssons teori om organisatorisk hykleri. Formålet med dette er
at analysere, hvorledes DR skaber og opretholder sig selv som socialt system ved at forme fælles
meninger og handlinger, men ligeledes hvordan DR håndterer og kommunikerer de mange krav
og forventninger, som organisationen bliver mødt med af omverdenen. Vi ønsker særligt at få
indsigt i, hvordan organisationens medlemmer selv danner mening ud fra de udfordringer, der
har indflydelse på DR’s legitimitet og omverdenens tillid til dem. På den måde ønsker vi at få en
bedre forståelse for de interne operationer, der kan antages at påvirke de eksterne PR-aktiviteter
– som en gensidig forståelse af forholdet mellem organisation og omverden. Hertil vil vi ligeledes
inddrage stakeholderteori af blandt andet professor i virksomhedsledelse Robert E. Freeman og
professor i entreprenørskab Ronald K. Mitchell til at foretage en stakeholderanalyse for at opnå
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viden om DR’s håndtering af offentlige problemstillinger og mulighed for at pleje politiske
relationer samt sikre sig legitimitet i omverdenen.

2.2.2. Underspørgsmål
For bedre at kunne strukturere vores analyse i forhold til en fyldestgørende besvarelse af
problemformuleringen, vælger vi at udforme tre underspørgsmål, der vil fungere som
gennemgående orienteringspunkter for specialet:
1. Hvad karakteriserer DR’s interne kommunikation og forståelse af sig selv som
organisation i en politisk kontekst?
2. Hvorledes påvirker dansk politik DR’s eksterne formidling af deres interne beslutninger?
3. Hvordan imødekommes DR’s eksterne kommunikation af forskellige politiske
stakeholdere?
Med det første underspørgsmål søger vi at tilegne os viden om DR’s interne kommunikation –
herunder iagttagelser og opretholdelse af sig selv som socialt system. Denne organisatoriske
vinkel indebærer blandt andet inddragelse af Schnoors narrative begreber samt Brunssons
skelnen mellem forskellige typer af organisationer. Derimod fokuserer det andet underspørgsmål
på forholdet mellem system og omverden, hvortil vi især ønsker at trække på Luhmanns begreber
vedrørende tillid og risiko samt strukturelle koblinger til andre organisationer. Dette inkluderer
ikke mindst Brunssons begreb omkring hykleri samt skelnen mellem snak, beslutninger og
handlinger, hvilket leder os videre til det tredje og sidste underspørgsmål. Her vælger vi at gå i
dybden med, hvordan DR’s eksterne kommunikation imødekommes af forskellige stakeholdere
med formålet om at identificere de mest centrale i et politisk perspektiv. For os at se, bidrager
disse tre underspørgsmål således med forskellige perspektiver på de PR-udfordringer, som DR
står overfor med medieforliget i forhold til at sikre sig legitimitet og styrke politiske relationer
fremadrettet: Den interne kommunikation, den eksterne kommunikation, påvirkningen udefra og
omvendt.
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3. TEORI
Som tidligere nævnt vælger vi først og fremmest at anvende Luhmanns teori om sociale systemer
som en metateoretisk ramme, der kombineres med andre teorier. Målet med dette er netop at
iagttage DR’s kommunikation, sætte den i relation til andre bærende begreber i hans komplekse
teori samt opnå indsigt i forholdet mellem system og omverden i et PR-perspektiv. Herefter vil vi
redegøre for Schnoors teori om narrativ organisationsudvikling og Brunssons teori om
organisatorisk hykleri. I kombination med Luhmanns systemteori mener vi, at Schnoor og
Brunssons teorier forsyner os med analysemuligheder omkring DR’s skabelse og opretholdelse
af sig selv som socialt system i henhold til meningsdannelse ud fra interne problemstillinger, som
muligvis påvirker de eksterne PR-aktiviteter. Afslutningsvis vil vi redegøre for blandt andet
Freeman og Mitchells bidrag til stakeholderteorien. Her vælger vi at fokusere på DR’s muligheder
for både at navigere imellem og styrke eksterne relationer for at tilegne os viden om, hvorledes
organisationens omverden lader sig påvirke af DR’s eksterne kommunikation.

3.1. Systemteori
Luhmann betragter samfundet som opsplittet i sociale systemer. På den måde er teorien bygget
op omkring en distinktion mellem system og omverden. Det er en kompleks teori, hvori Luhmann
anvender en lang række begreber, som kan bruges til at iagttage sociale systemer med (Kneer &
Nassehi, 1997, s. 7-11). Netop derfor vil vi herunder redegøre for de begreber, vi finder mest
relevante for vores problemstilling, hvorfor vi overordnet set vælger at fokusere på iagttagelser,
system, kommunikation, organisation, beslutning og samfund.

3.1.1. Iagttagelser
Ifølge Luhmann kan iagttagelse defineres som en distinktion mellem indikation og distinktion –
altså en skelnen mellem betegnelse og skelnen. Her skelnes mellem en markeret inderside og en
umarkeret yderside, hvorfor man typisk anvender distinktionstegnet, som symboliserer en
firkant, hvor venstre og nedre del ikke er illustreret. Det, som står inden for den markerede
inderside, er det betegnede, mens det, der står på den umarkerede yderside, udgør det, man
skelner fra eller udelukker (Paulsen & Tække, 2008, s. 16). Iagttagelsens to komponenter
optræder altid sammen, selvom det tit holdes skjult, fordi det oftest kun er én af komponenterne,
som ekspliciteres – nemlig indikationen. Man har således kun mulighed for at betegne noget ved
at skelne det fra noget andet såsom mand ┐kvinde. Dermed betegner iagttagelser altid kun den
ene side inden for rammerne af en skelnen, hvilket samtidig betyder, at de virker
afparadokserende (Kneer & Nassehi, 1997, s. 101-109).
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Figur 1. Distinktionen indikation ┐distinktion samt enhed (blind plet).

I Luhmanns optik er der tale om to former for iagttagelse. Første ordens iagttagelse kan kort sagt
defineres som den iagttagelse, hvor man umiddelbart tager ting som en selvfølge. Dette betyder,
at enhver iagttagelse har en blind plet, hvilket karakteriseres som den enhed, der på én gang
holder de to sider sammen og tillader dem at være adskilt (Almlund, 2011, s. 271-272). Det er
således umuligt for iagttagelsen at iagttage den skelnen, som den anvender, fordi den ikke har
mulighed for at iagttage sig selv i iagttagelsesøjeblikket (Kneer & Nassehi, 1997, s. 104-106). Men
dette kan i stedet lade sig gøre gennem en anden ordens iagttagelse, hvor man foretager en ny
iagttagelse af en første ordens iagttagelse. Problematikken er dog, at en anden ordens iagttagelse
i sig selv udgør en ny første ordens iagttagelse, hvilket betyder, at den også er blind for sin egen
skelnen (Paulsen & Tække, 2008, s. 16-17). Ikke desto mindre giver anden ordens iagttagelsen
netop mulighed for at identificere og sætte spørgsmålstegn ved iagttagelsens selvfølgelighed. På
den måde får man indblik et i det grundlag, som en given iagttagelse baserer sig på – i form af den
blinde plet (Almlund, 2011, s. 272).

3.1.2. System
Iagttagelsesbegrebet er direkte forbundet med Luhmanns systembegreb, i og med at det
omhandler selvproduktion på samme måde som systemer. Her trækker han især på
neurobiologen Humberto Maturanas teori om autopoiesis, der netop betyder selvproduktion og
beskæftiger sig med, hvordan levende systemer opretholder og reproducerer sig selv som
selvstændige enheder inden for egne grænser (Paulsen & Tække, 2008, s. 19). Luhmann
videreudvikler dette begreb, så det ikke blot omfatter biologiske systemer – men ligeledes
psykiske og sociale systemer, der består af meningsoperationer i form af henholdsvis tanker og
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kommunikation. Dermed frembringer de forskellige systemtyper autopoiesis på hver sin måde
(Kneer & Nassehi, 1997, s. 57-69). Fælles for dem er dog, at de adskiller sig fra hinanden i kraft af
deres unikke typer af operationer inden for egne grænser, der samtidig reproducerer
distinktionen system ┐omverden. Derfor vil alle andre systemer altid være omverden for det
enkelte system (Paulsen & Tække, 2008, s. 19). Det er dog centralt at understrege, at selvom
systemer er operativt lukkede i kraft af autopoiesis, så er lukketheden samtidig en forudsætning
for deres åbenhed (Paulsen & Tække, 2008, s. 21). Systemerne forholder sig nemlig udelukkende
til sig selv rekursivt, hvilket vil sige, at de er selvreferentielle og dermed anvender produkterne
og resultaterne af egne operationer til fremtidige operationer. Udvekslingen mellem system og
omverden fastlægges således af det lukkede systems operationer og ikke af omverdenen (Kneer
& Nassehi, 1997, s. 54-57).

Figur 2. Iagttagelse af forskellige systemer (Paulsen & Tække, 2008, s. 20).

Fælles for alle systemer, uanset om det er et psykisk, biologisk eller socialt system, er netop, at
omverdenen er mere kompleks end systemet, og at systemet ikke kan håndtere alt omverdenens
kompleksitet (Luhmann, 2000, s. 62-73). Derfor er systemet nødt til at træde i funktion, hvilket
sociale systemer først og fremmest gør ved at udelukke muligheder. På den måde stabiliseres en
grænse, som resulterer i en reduktion af kompleksitet (Kneer & Nassehi, 1997, s. 43-45). I det
sociale system, som DR eksempelvis udgør, kan man derfor antage, at der er udstukket en
begrænset og nogenlunde specifik mængde handlemuligheder for organisationsmedlemmerne,
som varierer fra andre sociale systemer uden for DR. For os som anden ordens iagttagere er det
således muligt at identificere autopoiesis i DR, når vi kan finde eksempler på meningsoperationer,
som systemet reproducerer sig selv igennem.

3.1.3. Kommunikation
Kommunikation kan defineres som grundprocessen i sociale systemer, fordi de producerer
kommunikation ud fra kommunikation. Derfor skal kommunikation forstås som al tale, skrift og
gestikuleren, og i den forstand en enhed af selektionerne information, meddelelse og forståelse,
hvorfor der ikke er tale om kommunikation, før alle tre selektioner har fundet sted (Luhmann,
2000, s. 178 - 183). Kommunikationen knytter således an til ny kommunikation, hvormed den er
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selvreferentiel og autopoietisk: Det er kommunikation, som kommunikerer med sig selv – og ikke
mennesker eller individer. Såfremt psykiske systemer kunne kommunikere, ville det indebære,
at mennesker kunne iagttage hinandens tanker, hvilket ikke er muligt (Paulsen & Tække, 2008, s.
23-25). Men selvom der ikke indgår psykologiske komponenter i kommunikationen, er sociale og
psykiske

systemer

nemlig

strukturelt

koblede.

Det

vil

sige,

at

personers

kommunikationsoperationer lader sig pirre og forstyrre af det psykiske system, fordi de står i et
komplementært forhold til hinanden: Ingen kommunikation uden bevidsthed (Kneer & Nassehi,
1997, s. 75-85). For vores vedkommende er det derfor muligt at analysere DR’s kommunikation
uden at beskæftige os med, hvad der foregår internt i de psykiske systemer. Med andre ord består
DR som socialt system af kommunikation, hvilket er genstand for analysen og dermed udgør
vores systemreference.

3.1.4. Organisationssystemer
Der

skelnes

mellem

tre

forskellige

typer

af

sociale

systemer,

ifølge

Luhmann:

interaktionssystemer, organisationssystemer og samfundssystemer. Interaktionssystemer opstår
ved de tilstedeværendes handlen og opløses igen, når kommunikationen ophører, mens
organisationssystemer dannes på baggrund af et medlemskab. Samfundet er dog det mest
omfattende

sociale

system,

eftersom

det

indbefatter

alle

interaktionssystemer

og

organisationssystemer (Kneer & Nassehi, 1997, s. 46-47). Samfundet er differentieret i
funktionssystemer såsom det politiske system, massemediesystemet og så videre. Hver især
udfylder de en

bestemt

afgrænset

funktion, der samtidig

forudsætter de andre

funktionssystemers samfundsmæssige funktion (Paulsen & Tække, 2008, s. 25-26).

Figur 3. Iagttagelse af forskellige sociale systemer (Paulsen & Tække, 2008, s. 25).

Organisationer er den type af sociale systemer, vi vælger at fokusere på, idet vi undersøger DR’s
PR-udfordringer

som

organisationsystem,

hvilket

er

et

kompleksitetsreducerende

beslutningssystem (Paulsen & Tække, 2008, s. 29). Ifølge Luhmann (2000, s. 240-241) er en af
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organisationssystemernes vigtigste funktioner derfor at tilrettelægge specifikke handlingsforløb,
som adskiller sig fra systemets omverden, hvilket gør organisationen beregnelig for både
medlemmer og ikke-medlemmer gennem eksempelvis medlemsbetingelser. Sociale systemer
besidder dog evnen til at differentiere sig internt og danne subsystemer, hvormed interne
forskelligheder mellem system og omverden opstår (Kneer & Nassehi, 1997, s. 115-116). På den
måde genindføres distinktionen system ┐omverden i sig selv som en re-entry og indgår i
systemets egen helhed (Andersen, 2014, s. 57-58).
For Luhmann opererer organisationen gennem beslutninger. Her argumenterer Luhmann for, at
alle beslutninger i bund og grund er paradoksale – og ikke nødvendigvis rationelle (Paulsen &
Tække, 2008, s. 29-31). I en organisation vil der altid være en masse forventninger, hvormed en
beslutning er ensbetydende med, at det er én bestemt forventning, som gælder (Luhmann, 2000,
s. 345-349). Men derudover kan beslutninger kun træffes bagud. Det er nemlig altid den næste
beslutning, der bestemmer, om den tidligere ”beslutning” rent faktisk var en beslutning.
Beslutninger fungerer dermed som beslutningspræmisser, der skaber en historie, rutine og
organisationskultur, som samtidig virker kompleksitetsreducerende (Paulsen & Tække, 2008, s.
31-33). I forbindelse med DR er det derfor relevant at iagttage kommunikationen i form af de
beslutninger og medlemsbetingelser, hvorigennem organisationen reproducerer sig selv og
afgrænser sig fra omverdenen.

3.1.4.1. Organisation og samfund
Funktionssystemerne er åbne i socialdimension og lukkede i sagsdimension, hvorimod
organisationer er åbne i sagsdimension og lukkede i socialdimension. Hvert funktionssystem er
udrustet til at vælge og beslutte, fordi de er opbyggede omkring forskellige binære koder, som de
skelner ud fra (Kneer & Nassehi, 1997, s. 135-140). Eksempelvis har det politiske system koden
position ┐opposition, mens massemediesystemet har koden information ┐ ikke information.
Dermed opererer organisationer ofte i relation til funktionssystemernes koder. For eksempel
findes der politiske partiorganisationer, som overordnet set opererer ud fra koden position
┐opposition (Paulsen & Tække, 2008, s. 34-35).
Det er dog vanskeligt for organisationer at navigere i det funktionelt differentierede samfund i
kraft af dets kompleksitet, som medfører en stor grad af usikkerhed. Dette begrebsliggøres i
forhold til fremtidige tab gennem distinktionen risiko ┐fare: Risiko iagttages som relateret til
interne beslutninger, mens fare iagttages som relateret til eksterne forhold i omverdenen. I den
forbindelse kan en organisations beslutningskommunikation eller risikokalkulationer iagttages
som en fare af andre systemer, hvormed konflikt muliggøres internt i organisationen (Paulsen &
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Tække, 2008, s. 142-143). Her kommer immunsystemet i spil, som netop beskytter systemets
autopoiesis og mulighed for at reproducere sig selv indefra (Luhmann, 2000, s. 431). En
organisation vil derfor være bedre til at håndtere interne konflikter, hvis den har et stærkt
immunsystem – frem for konfliktsky organisationer med et svagt immunsystem (Paulsen &
Tække, 2008, s. 143-144).
En effektiv måde at reducere den del af samfundets kompleksitet, som eksempelvis udgøres af
fare og risiko, er gennem tillid. Tillid kan sættes i relation til selektionen tillid ┐mistillid og opnås
ved at vise konsistens i sin selvfremstilling over længere tid. På den anden side kan omverdenen
miste sin fortrolighed med organisationen og foretage selektionen mistillid ┐tillid (Paulsen &
Tække, 2008, s. 144-145). Her spiller massemediesystemet en central rolle, idet massemedierne
både skaber en fælles samfundsmæssig realitet og har sin egen realitet gennem de
organisatoriske forhold, som deres binære kode information ┐ikke information lægger op til
(Luhmann, 2002, s. 9-18). Massemedierne kan således karakteriseres som en af de største
bidragsydere til konflikter i andre organisationssystemer ved at påpege dem som
mistillidsvækkende (Paulsen & Tække, 2008, s. 147-148). Det er med andre ord en irritation fra
de andre systemer, der giver grobund for de informationer, som massemedierne viderebringer
og dermed optrapper (Luhmann, 2002, s. 39-51). I DR’s tilfælde er de selv en medieorganisation,
hvilket betyder, at de er bidragsydere til samfundets selvbeskrivelse (Luhmann, 2002, s. 83-91).
Men de er ligeledes et funktionelt autopoietisk organisationssystem. Dermed kan man antage, at
en del af DR’s PR-udfordringer relaterer sig til, at de grundlæggende er et system, som irriterer
og lader sig irritere af andre systemer – men samtidig er genstand for de informationer, der
viderebringes til samfundet af de øvrige medieorganisationer.

3.2. Narrativ organisationsudvikling
Den narrative praksis kan påvirke mange facetter for udviklingen af en organisation, hvormed
Schnoor (2015, s. 23) mener, at gode fortællinger kan være med til at skabe læring, udvikling og
forbedrede arbejdsresultater. Man ser således på: ”Hvordan skaber, vedligeholder og omformer
ledere og medarbejderes viden om, hvad der er gang i i organisationen?” (Schnoor, 2015, s. 61).
Heri er det ligeledes centralt, at fortællinger i organisationer er multihistorielle, hvilket vil sige, at
én fortælling kan tolkes forskelligt. Den dominerende fortælling fremhæves derfor, velvidende om
”(...) at en dominerende fortælling er én konstruktion ud af flere mulige” (Schnoor, 2015, s. 32).
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3.2.1. Coordinated Management of Meaning
I narrativ organisationsudvikling kan der trækkes tråde til begreber inden for Coordinated
management of meaning (CMM). Dette er funderet i, at skabelsen af sociale verdener og
kommunikationsprocesser hænger sammen: Det, vi skaber sammen, er ikke afhængigt af, hvad vi
kommunikerer, men hvordan vi kommunikerer. Begreber som handlingskoordination og
meningsskabelse er fundamentale funktioner i en dobbeltsidet proces, hvori man bestræber sig
på at koordinere handlinger, så foretrukne fortællinger fremmes i kommunikationen. Samtidig
hænger fortællingerne sammen om den mening, som sammen skabes (Schnoor, 2015, s. 101).
Med andre ord skal der koordineres en hensigt for en handling på baggrund af modtagerens
forforståelse, så mening kan skabes for modtageren. Professor i kommunikation James K. Barge
(2004, s. 187) lægger især vægt på teoriens praktiske anvendelse ved at udforske forskellige
værktøjer, som den stiller til rådighed. CMM kan således bruges til at opnå en grammatisk praksis,
der gør undersøgeren i stand til at få indsigt i andres grammatiske praksisser med henblik på at
undersøge deres unikke handlingsmønstre (Barge, 2004, s. 187). Perspektivet giver anledning til,
at vi kan undersøge vores problemfelt i forhold til, hvordan DR koordinerer handlinger internt i
organisationen ud fra, hvad medlemmerne selv anser som organisationens dominerende og
foretrukne fortællinger.

3.2.2. Foretrukne fortællinger
Schnoor (2015, s. 122) arbejder med fortællinger omkring organisatoriske problemmættede
fortællinger, hvor hun lægger vægt på, at man inden for narrativ organisationsudvikling ikke
fokuserer på det faktuelle i de udfordringer, som opstår i organisationer, hvorfor der heller ikke
findes én objektiv sandhed. Til gengæld skal de kulturelle diskurser, som dominerer
problemmættede fortællinger, udredes, da det netop er i dem, at udfordringerne skabes og
vedligeholdes. Løsninger på problemmættede fortællinger findes derfor ved at finde frem til de
foretrukne fortællinger, der skal gøre ledere og ansatte i stand til: ”(...) at indtage og bevæge sig
mellem positioner, der skaber foretrukne identiteter og relationer” (Schnoor, 2015, s. 124).
Ledere og ansatte skal nemlig kunne genkende sig selv i de positioner, som de stilles i, for at skabe
det bedste fundament for engagement i organisationens fællesskab og arbejde. Udfordringen heri
hviler dog ikke på at erstatte negative med positive fortællinger – men at øge nuancerne i den
negative fortælling. Derved klædes de ansatte på, og mulighederne for at foretage foretrukne
handlinger udvides i et organisatorisk perspektiv (Schnoor, 2015, s. 124-125). De alternative
fortællinger, som skal skabe yderligere handlerum, kan foretages ved at dekonstruere de
dominerende fortællinger. Dekonstruktioner udføres ved at undersøge, hvad fortællingen er
bygget op af og udrede hvilke delelementer, der er med til at skabe den konstruerede fortælling,
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for at kunne tilbyde alternative elementer, som kan skabe nye, mere ønskede fortolkninger af
fortællingen (Schnoor, 2015, s. 125).
Foretrukne fortællinger er således de narrativer, der bedst støtter op omkring organisationens
fremadrettede målsætninger og resultater samt medlemmernes organisatoriske identiteter.
Dermed er den narrative praksis altid fokuseret på at fremme og styrke de foretrukne
fortællinger. Det er dog ikke altid de fortællinger, som er dominerende, hvorfor der kan opstå
problemer og udfordringer internt i organisationen. Man må derfor kreere nye narrative
processer, hvis hensigt er at danne nuancer og dybere indsigt i fortællingerne, så fundamentet for
en foretrukken fortælling styrkes. Dette kan eksempelvis gøres ved genforfatninger, hvor fokus
lægges på processer, der tilbyder en dybere fortolkning af en fortælling (Schnoor, 2015, 169-171).
Genforfatninger er altså ikke nye fortællinger uden hensyn til de etablerede fortællinger, men
tilføjelser af nye elementer, som skal skabe mere forståelse og indsigt: ”I jo højere grad sådanne
fortællinger

foldes

ud

og

gøres

rigere,

jo

større

mulighed

bliver

der

for,

at

organisationsmedlemmer kan bevæge sig i en foretrukken retning” (Schnoor, 2015, s. 171).

3.2.3. Narrativ som strategi
Organisatoriske strategier i et narrativt perspektiv handler om at målrette organisationen og
dens medlemmer på baggrund af aktiviteter og initiativer, der forårsager eller er forårsaget af
forandringer:
Nok er strategiske forandringer ofte foranlediget af ændrede omstændigheder ”ude” i det
bredere samfundsmæssige og globale system, men måden, hvorpå organisationer
responderer på disse forandringer og reorganiserer sig for at imødekomme dem, er i et
narrativt perspektiv altid intern og lokal. (Schnoor, 2015, s. 212)
Løsninger på narrative strategiske udfordringer består dermed i at danne bedre sproglig
forståelse og grundlag for forandring, hvorved organisationsmedlemmer får tilbudt incitamenter
for at efterfølge de kommende forandringer: ”I en narrativ optik skabes og levendegøres en
strategisk retning ”inde fra” den lokale organisatoriske kontekst. Hvis man vil skabe forandring,
så må man udvide det allerede eksisterende sprog i organisationen” (Schnoor, 2015, 212). Dog
må det især holdes for øje, at ledelsen ikke kan have en forståelse for al erfaring, der består i en
organisation samt forudsige fremtidige situationer, aktivitet eller udvikling, hvorfor planer,
strategier og handlinger ofte forklares bagudrettet. Afslutningsvis er strategier og planer ikke
levende eller udførlige, indtil organisationens medlemmer engagerer sig i udviklingen og
implementeringen af dem (Schnoor, 2015, s. 213).
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Formålet med at anvende narrativ organisationsudvikling er især at belyse, hvordan DR’s
organisationsmedlemmer kommunikerer om de fortællinger, der eksempelvis kommer til udtryk
gennem massemedierne og se nærmere på, hvordan disse muligvis er selvreflekterende og
dominerende fænomener internt i organisationen. Da organisationen i et vist omfang er påvirket
af dansk politik, forventer vi, at medlemmerne givetvis italesætter disse tendenser i forhold
særlige begivenheder vedrørende medieforliget. Derudover ønsker vi at få et indblik i, hvordan
disse fortællinger muligvis præger DR’s kommunikation og PR-udfordringer.

3.3. Organisatorisk hykleri
Brunssons teori om organisatorisk hykleri forudsætter, at organisationer i dag får flere
samfundsmæssige krav til deres organisationsdrift, der ofte er modstridende – ikke kun i forhold
til organisationens gøren, men også i forhold til hinanden (Brunsson, 2002, s. 2). Brunssons
(2002, s. 14-31) organisationsteoretiske afsæt tager udgangspunkt i to antitetiske
idealbeskrivelser af organisationer: den handlende organisation og den politiske organisation.
Organisatorisk hykleri tager her særligt hånd om de moderne forskelligartede krav til
organisationer, og teorien beskriver, hvordan problematikker og emner kan håndteres ud fra
politiske eller handlende principper. Da DR som uafhængig organisation netop står i en situation,
hvor de skal implementere udefrakommende krav, finder vi det relevant at undersøge, hvordan
dette kan ses i lyset af Brunssons teori.

3.3.1. De to organisationstyper
I et ideelt perspektiv plejes målsætninger og retninger i den handlende organisation med henblik
på kontinuerligt at sørge for enighed mellem organisationsmedlemmers interesse og engagement
i organisationen samt organisationens formål. Heri anses hierarkiske modeller som
konfliktløsende, da valg og problemer løses entydigt med ét mål (Brunsson, 2002, s. 15).
Derudover forstærkes organisationens ideologiske eksistensgrundlag ved at vedligeholde en
udtrykkelig klar ideologi for organisationens medlemmer, og heri opnås legitimitet på baggrund
af tillid til organisationens formål. Derfor udstyres ansatte med veldefinerede arbejdsopgaver og
målsætninger, som giver udtryk for åbenlyse og forudsigelige organisatoriske interesser.
Hensigten er således at skabe en urokkelig organisationsfølelse og -kultur: ”In a complex world
which can be comprehended in many ways, the organization circumscribes its members’
understanding” (Brunsson, 2002, s. 16). Derfor foregår handlinger i en handlende organisation
også i overensstemmelse med dens ideologier: Den gør, hvad den siger. Deri ligger også
forventninger om, at den specialiserer sig indenfor ét felt, er løsningsorienteret og har en stærk
tro på sig selv. Men rationalet begrænses ligeledes, i og med at der ikke gøres megen plads til

22

kritik, og den ikke benytter sig af at adoptere normative modeller for rationalisering (Brunsson,
2002, 18-19).
Den politiske organisation i et ideelt perspektiv opnår derimod legitimitet gennem konstant at
vedligeholde mange interesser – inklusive interesser, der kan være modstridende. Med andre ord
inkonsistente holdinger. Dermed definerer Brunsson (2002, s. 21) disse organisationer som
multiideologiske, og deres strukturelle fundament baseres på et konfliktprincip, hvor konflikter
og diskurser internt og eksternt i organisationen kontinuerligt er med til at forme formålet for
organisationen. Heri er medlemmer og meningsdannere tilknyttet, netop fordi de stiller sig
uenige med andre medlemmer af organisationen. I den forbindelse udvikles teknikker til
decideret at vedligeholde uenigheder – såsom en kulturel mangfoldig arbejdsstyrke (Brunsson,
2002, 19-22). Det konkrete output, som politiske organisationer skaber, kan defineres som både
snak, beslutninger og fysiske produkter, da Brunsson (2002, s. 26) anser promoveringer og
produktioner af ideologier som et produkt i sig selv. Men hvis en organisation kontinuerligt skal
håndtere et output, der består af modsigende produkter, kan der opstå dobbelttydninger eller
hykleri, fordi de netop kan udsende et fysisk produkt, som er i uoverensstemmelse med, hvad
organisationen siger og gør udadtil. Dette defineres som organisatorisk hykleri (Brunsson, 2002,
s. 25-27).
Principper i handlende organisationer beror på snak, beslutninger og produkter, hvor
produkterne oftest er det forventede output af de instrumentelle snak- og beslutningsprocesser.
I modsætning hertil er snak, beslutninger og handlinger dominerende processer i den politiske
organisation, som ikke behøver at være forbundet, da de skal afspejle samfunds- og miljømæssige
uoverensstemmelser for at vinde legitimitet og tillid:
Inconsistencies in the outputs of organizations reflect inconsistencies in the environment
and can therefore help to establish the legitimacy of the organizations (...) In other words
hypocrisy is a fundamental type of behavior in the political organization: to talk in a way
that satisfies one demand, to decide in a way that satisfies another, and to supply products
in a way that satisfies a third. (Brunsson, 2002, s. 27-29)
Derfor er formålet med Brunsson’s deskriptive teori netop at undersøge uoverensstemmelser
mellem snak, beslutninger og handlinger i politiske organisationer, hvormed vi har mulighed for
at analysere hyklerisk organisationsadfærd. Det er dog vigtigt at nævne, at disse
uoverensstemmelser ikke nødvendigvis er bevidste taktiske valg, men blot afspejler en
mangfoldig organisation med mange meninger og værdisæt (Brunsson, 2002, s. 29).
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3.3.2. Snak, beslutning og handling
Selvom handlende og politiske organisationer er fundamentale modsætninger til processuelle
tilgange til organisationsdrift, kan en kooperation indeholde funktioner fra begge
organisationstyper. En fabrik forventes at være handlende i sin natur, mens kooperationen, som
ejer fabrikken, kan forholde sig til krav fra samfundet (Brunsson, 2002, s. 33). Eksempelvis er der
dele af DR’s organisation, som arbejder ud fra klare retningslinjer og vinder legitimitet ved at
udføre konkrete arbejdsopgaver samt nå bestemte målsætninger. Derimod må medlemmerne i
DR’s bestyrelse forholde sig til samfundet og politiske partier for at sikre legitimitet i
omverdenen. I og med at handlende og politiske organisationsprincipper kan påvirke samme
kooperation, mener Brunsson (2002, s. 34-38), at de dominerende principper afgøres ved
adskillelse af tid, emne, miljøer og organisatoriske enheder. Om en organisation bør agere politisk
eller handlende kan adskilles ved tidsafgrænsede tendenser i samfundet – såsom folketingsvalg
eller økonomiske kriser. Politik og handlinger kan ligeledes fordeles i konkrete emner eller
problematikker, og organisationen kan deraf bedømme, om det skal håndteres ved politiske taleog beslutningsmåder, eller om der skal handles og skabes et håndgribeligt resultat. Dertil kan
principperne adskilles i forhold til den omverden, som en organisation interagerer med, da
omverdenen kontinuerligt kan stille inkonsekvente og konsekvente krav til den. Adskillelsen af
organisatoriske enheder er derimod at se på enhedens formål og fundament for at bedømme,
hvilke principper enheden skal styres af. Denne opdeling påpeger også, hvordan der kan opstå
suborganisationer inden for større kooperationer (Brunsson, 2002, s. 32). Brunsson (2002, s. 38)
gør det endvidere klart, hvordan snak og handlinger forbindes eller separeres af beslutninger.
Fordi beslutninger beror på ansvar, vil vi ud fra en politisk præget organisation såsom DR kunne
drage nytte af at undersøge beslutninger og beslutningstagere med henblik på at klarlægge,
hvordan der internt snakkes og handles.
En essentiel pointe for Brunsson (2002, s. 27) beror på, at hykleri er en fundamental del af
organisationers eksterne kommunikation: Der snakkes for at tilfredsstille krav fra én
stakeholder, mens beslutninger træffes for at imødekomme kravene fra en anden, og der handles
med henblik på at håndtere kravene fra en tredje. Brunssons tilgang kan derfor anses for at være
kontroversiel, idet han ikke udformer en normativ teori for, hvordan organisationer skal leve op
til enkelte stakeholderkrav – men i stedet beskriver, hvorledes der kan vindes legitimitet og tillid
ved blot at tilfredsstille flest mulige i en given situation. Dette finder vi netop relevant i forhold til
DR, da vi får muligheden for at undersøge, hvad medlemmerne snakker om internt, hvilke
beslutninger de træffer, og hvordan deres handlinger udfoldes i en kompleks politisk kontekst.
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3.4. Stakeholderteori
Freeman betegnes af flere teoretikere og praktikere som værende en af de vigtigste bidragsydere
til stakeholderteorien – ikke mindst siden udgivelsen af Strategic Management: A Stakeholder
Approach fra 1984. En af Freemans hovedpointer er, at man bør være opmærksom på effekterne
af sine handlinger over for andre og omvendt, uanset hvad organisationens ultimative mål er
(Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & de Colle, 2010, s. 57-62). Med andre ord er der tale om en
normativ teori om managing for stakeholders, som har til formål at definere en strategisk tilgang
til organisationers værdiskabelse og tillidsopbygning (Freeman, Rubin, & Moriarty, 2011, s. 67).
Dette vælger vi at supplere med stakeholder salience modellen, som bidrager med redskaber til,
hvordan man som organisation har mulighed for at identificere og definere sine vigtigste
stakeholderrelationer i et strategisk perspektiv (Mitchell, Agle, & Wood, 1997, s. 873).

3.4.1. Det normative stakeholderbegreb
Ifølge Freeman et al. (2011, s. 67-69) består managing for stakeholders i at opnå en forståelse for,
at organisationer eller virksomheder ikke udelukkende udgøres af kapitaltilførende stakeholdere
såsom aktionærer eller investorer. Derimod skal stakeholdere forstås som et langt bredere
begreb: Det er alle de grupper, som har interesse i organisationens aktiviteter – og således har
noget at stake i forhold til den: ”Any group or individual who can affect or is affected by the
achievement of the organization’s objectives” (Freeman et al., 2010, s. 207). I den forbindelse er
organisationens ultimative mål underordnede, da hele dens virke afhænger direkte af
stakeholderrelationer. Profitmaksimering er således betinget af indbyrdes forbundne netværk
mellem de forskellige stakeholdere, som derfor skal ledes, formes og præges strategisk. Derfor
bør ledelsens stakeholder mindset bero på at skabe så meget værdi som muligt for sine
stakeholdere uden at tænke det direkte ind i en forretningssammenhæng, hvor alting afhænger
af sorte tal på bundlinjen (Freeman et al., 2010, s. 24-29). Med hensyn til DR finder vi det derfor
ikke blot interessant at undersøge i hvilket omfang, organisationen lever op til det normative
stakeholderbegreb, men ligeledes hvordan stakeholderrelationer påvirker organisationens
eksterne kommunikation og vice versa.

3.4.2. Fra offentlighed til stakeholdere
De samfundsmæssige rammers markante ændringer op til det nye årtusinde har haft stor
indflydelse på stakeholderteoriens udvikling over de sidste 30 år i form af, hvilke problemer den
skal kunne løse. Fra problemer omkring værdiskabelse og handel til hele det ledelsesmæssige
mindset i driften af organisationer (Freeman et al., 2010, s. 3-6). Denne udvikling stiller derfor
nye krav til måden, som organisationer kommunikerer på, hvorfor Freeman et al. (2011)

25

argumenterer for, at selvom offentlighed netop ses som værende helt centralt inden for PR, kan
det samtidig virke problematisk i et stakeholderperspektiv. Såfremt formålet bliver at påvirke
offentligheden frem for at skabe konkret værdi for vigtige stakeholdere, kommer PR blot til
udtryk som en simpel teknik, der skal forandre perceptioner (Freeman et al., 2011, s. 71-73). Det
samme gælder for begrebet legitimitet, som i traditionel forstand er bundet til ledelsens egne
interesser. I et stakeholderperspektiv handler det derfor ikke om, hvorledes organisationen kan
opnå legitimitet i offentligheden, men derimod hvordan forskellige stakeholderes indflydelse på
organisationens beslutninger legitimeres af organisationen selv: Hvilke stakeholdere skal man
bruge mest tid og ressourcer på at skabe værdi for? Her ses Mitchell et al.’s salience model blandt
andet som et prominent bud, hvilket vi senere vil uddybe (Freeman et al., 2010, s. 206-211). For
os er det netop relevant at opnå viden om, hvordan DR legitimerer forskellige stakeholderes
politiske indflydelse og undersøge hvilke, der har størst betydning for organisationens virke.
Freeman et al. (2011, s. 76-78) fremhæver især to modsatrettede koncepter, som organisationer
ofte arbejder med deres stakeholderrelationer ud fra. Fixed stakes-modellen ser stakeholdere som
uforanderlige grupper med faste agendaer, hvorfor målet blot er at opnå så få skader for
organisationen som muligt. Problematikken består dermed i, at konflikter ses som afgrænsede til
fast definerede stakeholdergrupper og ikke tager i betragtning, at de enkelte stakeholdere indgår
i flere forskellige stakeholdergrupper. På den anden side består joint stakes-modellen i, at
stakeholdere indgår i flydende grupper med omskiftelige interesser. Det betyder, at den enkelte
stakeholder ikke kun har en relation til organisationen – men ligeledes til andre
stakeholdergrupper. I den forbindelse består stakeholderanalysen i at opnå indsigt i sammenfald
mellem forskellige stakeholdergruppers interesser. For DR kan man eksempelvis argumentere
for, at de samme individer sagtens kan indgå i forskellige stakeholdergrupper, hvormed den
strategiske tilgang til arbejdet med stakeholdere vil variere kraftigt og skabe forskellige indsigter
for organisationen.

3.4.2.1. Company Stakeholder Responsibility
Et af formålene med at identificere og prioritere sine forskellige stakeholdere er at kunne
fokusere på de relationer, som organisationen bør styrke eller vedligeholde. Derfor skal man
operere ud fra præmissen om, at langt størstedelen af kommunikationen med stakeholdere
består af handlinger, som opbygger tillid til organisationen. I forlængelse heraf har mange
organisationer allerede indset, at corporate social responsibility (CSR) er en effektiv måde at
imødekomme sine stakeholdere. I fixed stakes-modellen praktiseres CSR dog som en disciplin,
der blot har til formål at rode bod på de samfundsmæssige skader, som organisationen har
forårsaget, ved at gøre gode gerninger, mens det i joint stakes-modellen praktiseres som en
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integreret del af forretningsmodellen (Freeman et al., 2011, s. 79-82). På den måde kombineres
stakeholderteori med CSR gennem erkendelsen af, at man har et ansvar for at varetage
interesserne blandt organisationens stakeholdere, fordi de både skaber organisationen, bidrager
til dens succes og mærkes af konsekvenserne for dens aktiviteter. Men CSR’s brede definition
umuliggør en integrering af konkrete tiltag, hvormed organisationens ledelse blot kan bruge det
som en undskyldning for ikke at tage hånd om reelle problemstillinger (Freeman et al., 2010, s.
259-262). Derfor kan man retmæssigt erstatte corporate social responsibility med company
stakeholder responsibility, eftersom ”(…) the goal of CSR is to create value for key stakeholders
and fulfill our responsibilities to them” (Freeman et al., 2010, s. 263-264). Hermed er det
interessant for os at undersøge, hvordan DR’s værdiskabelse og ansvar for politiske stakeholdere
kommer til udtryk.

3.4.3. Stakeholder Salience Model
Mitchell et al. (1997, s. 873) udformer en model, hvis formål er at give organisationer og ledere
et redskab til at identificere, hvilken eller hvilke stakeholdere de skal prioritere, når
situationsbestemte og rivaliserende stakeholderkrav stilles til organisationen. Modellen
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stakeholderpositioner i forhold til power, legitimacy og urgency. Power eller magt kan kort
defineres ved, at en part kan pålægge en anden part sin egen vilje ved hjælp af tvang – og med
andre ord få en anden til at gøre noget, som pågældende ellers ikke ville have gjort (Mitchell et
al., 1997, s. 865). I forhold til DR kan man eksempelvis antage, at det først og fremmest er det
parlamentariske flertal, der kan gøre brug af deres magtposition overfor DR – tydeliggjort i
medieforliget. Legitimacy eller legitimitet kan anerkendes som værende en eftertragtet egenskab,
da det drejer sig om at leve op til de sociale forventninger, samfundet stiller i forskellige
situationer (Mitchell et al., 1997, s. 866-867). Heri må organisationer forholde sig til deres
omverden og reagere på tendenser deri for at opnå legitimitet, og de stakeholdere, som
umiddelbart har en interesse i organisationen, kan derfor stille legitime krav i et bredt perspektiv.
Selvom et bredt perspektiv giver mulighed for, at mange stakeholdere kan have en legitim
interesse, er der mange niveauer af legitimitet (Mitchell et al., 1997, s. 866-867). Særligt gælder
det, at de krav, som stilles til DR, skal være begrundede og deraf legitime, før organisationen bør
anse kravene for betydningsfulde. Det er dog værd at nævne, at stakeholderes krav ofte
legitimeres gennem tendenser i samfundet og offentlighedens accept. Power og legitimacy anses
derfor som to relativt statiske attributter, mens den tredje attribut, urgency, har til formål at
tilføre modellen dynamik i forhold til de forskellige situationer, som organisationer befinder sig
i. Man kan sige, at urgency formår at påpege tendenser, der kræver organisationens omgående
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opmærksomhed, da det er kravene herindenfor, som er særligt tidssensitive (Mitchell et al., 1997,
s. 867).

Figur 4. Stakeholder salience model (Mitchell et al., 1997, s. 874).

I anvendelsen af Mitchell et al.’s (1997, s. 874) model benytter de sig af et begrebsapparat, som
identificerer forskellige stakeholderes positioner i forhold til organisationen. Første begreb er
latent stakeholder, der kan beskrives ved, at visse stakeholdere kun besidder én attribut, og alt
efter hvilken, defineres de som enten en dormant, discretionary eller demanding stakeholder.
Dormant stakeholdere har power, discretionary stakeholdere har legitimitet, og demanding
stakeholdere har urgency. Men kun ”(…) stakeholders who hold powerful, legitimate, and urgent
stakes are the most salient” (Guldbrandsen & Just, 2016, s. 249). Attributterne kan i forlængelse
heraf kombineres på tværs af hinanden og tilfører modellen yderligere tre begreber: dominant
(power + legitimacy), dangerous (power + urgency) og dependent (legitimacy + urgency) (Mitchell
et al., 1997, s. 876-878). Formålet med at opdele stakeholdere ved disse begreber er netop at
kunne afgrænse organisationens stakeholderlandskab med henblik på at identificere sin vigtigste
eller definitive stakeholder, der er i besiddelse af alle tre attributter. Stakeholdere med to
attributter kan betragtes som expectant med forventninger til organisationen, der stiller reelle
krav og muligvis opnår den sidste manglende attribut, såfremt kravene ikke indfries (Mitchell et
al., s. 1997, s. 878). Det grundlæggende formål med at benytte Mitchell et al.’s stakeholdermodel
er netop at gøre os i stand til at bringe attributterne i spil – og på den måde definere forskellige
politiske stakeholdere i praktisk forstand samt sætte spørgsmålstegn ved, hvem DR bør prioritere
som deres mest salient stakeholdere.
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3.5. Begrebsafklaring
Vores kombination af teori udstyrer os med et omfangsrigt og til tider modsigende
begrebsapparat. Derfor mener vi, at det er nødvendigt at afklare, hvordan vi ser sammenhængen
mellem teoriernes bærende begreber som praktisk anvendelige i analysen.
Narrativ organisationsudvikling indeholder en række begreber omkring fortællinger i
organisationer, og hvordan man må udvikle allerede eksisterende spor i organisationen for at
skabe interne forandringer. Vi betragter netop dette som en del af beslutningskommunikationen
i organisationssystemer og dermed en del af systemets autopoiesis. Eftersom sociale systemer
skaber og reproducerer sig selv, mener vi, at Schnoors teori er et ideelt bud på, hvordan
selvreferentielle systemer rent praktisk konstruerer fortællinger i en politisk kontekst. På den
måde kan narrativ organisationsudvikling anskues som en essentiel del af organisationens
immunsystem, hvilket samtidig giver os indsigt i organisationens iagttagelser – og hvordan disse
spiller en aktiv rolle i systemets afgrænsning fra omverdenen. I forlængelse heraf ser vi
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beslutningskommunikationen, der foretages på baggrund af den selektive kontakt til
omverdenen gennem distinktionen risiko ┐fare. Vi er dog opmærksomme på , at Brunssons
beslutningsbegreb umiddelbart afviger fra Luhmanns. Til gengæld mener vi, at hans skelnen
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beslutningskommunikation i bredere forstand. Derfor vælger vi i stedet at benytte Brunssons tre
begreber som analytiske værktøjer, der nuancerer beslutningskommunikation i et politisk
perspektiv. I den forbindelse gør det os i stand til se organisationens håndtering af omverdenens
krav i en praktisk kontekst, hvormed snak, beslutning og handling blot er tre forskellige måder at
foretage risikokalkulationer på internt i organisationen.
I forhold til vores valgte stakeholderteori betragter Freeman et al. stakeholdere som bestående
af konkrete grupper og individer både i og uden for organisationen – og dermed ikke en samlet
omverdenskompleksitet. Ikke desto mindre er sociale systemer følsomme overfor omverden,
hvorfor vi mener, at det er muligt at drage paralleller mellem Luhmanns systemteori og
stakeholderbegrebet. Fremadrettet vælger vi derfor at iagttage stakeholdere som sociale
systemer i organisationens omverden, der har mulighed for at pirre, forstyrre eller irritere
hinanden og organisationen i kraft af strukturelle koblinger. I forlængelse heraf er det op til
organisationen selv at legitimere og prioritere sine stakeholdere for at fastlægge udvekslingen
mellem system og omverden. Det er dog vigtigt at pointere, at organisationens interne
operationer i høj grad er betinget af stakeholdere ifølge Freeman et al., hvilket står lidt i kontrast
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til Luhmanns begreb om autopoiesis. Vi vil dog foretage analysen ud fra distinktionen DR
┐stakeholdere, hvilket betyder, at vi betragter DR som et operativt lukket organisationssystem.
Men samtidig anerkender vi, at der er politiske stakeholdere i DR’s omverden, som besidder
evnen til at påvirke og til dels konstituere organisationens autopoiesis på grund af strukturelle
koblinger. I forbindelse hermed vælger vi derfor at sætte begrebsmæssigt lighedstegn mellem
offentlighed og omverden fremadrettet i specialet.

Figur 5. Teori- og begrebsoverblik.

Med udgangspunkt i præmissen om, at systemers lukkethed samtidig er en forudsætning for
deres åbenhed, mener vi, at nøglen til at identificere DR’s PR-udfordringer kan findes internt i
organisationen: Organisationens narrativ og beslutningskommunikation har indflydelse på den
selektive udveksling med omverdenen i form af organisatorisk hykleri. Dette iagttages givetvis af
stakeholdere i DR’s omverden, som så igen påvirker narrativer i organisationen gennem politisk
påvirkning af de organisatoriske rammer. Med andre ord arbejder vi ud fra tesen om, at der er
tale om en kompleks omverdenskontakt med gensidig påvirkning, hvor vi vil forsøge at opnå
indsigt i DR’s interne perspektiv og på den måde se besvarelsen af vores problemformulering som
et grundlag for fremadrettede PR-tiltag i organisationen. Grundet de mange teoretiske overlap
vælger vi at forholde os åbne og reflekterende til teorierne, hvorfor vi løbende vil udfordre dem i
det omfang, som vi finder empirisk frugtbart for analysen.
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4. VIDENSKABSTEORI
I dette speciale benytter vi os af en socialkonstruktivistisk tilgang, hvilket udgør vores
videnskabsteoretiske udgangspunkt. Det betyder, at vi ikke anerkender selvfølgelig eller objektiv
viden – men i stedet betragter fænomener som socialt konstruerede. Dette udgangspunkt stiller
naturligvis krav til, hvordan vi metodisk og analytisk griber specialet an, eftersom vi heller ikke
selv har mulighed for at opnå objektiv viden. Dermed anlægger vi et helt bestemt perspektiv på
problemstillingen omkring DR’s PR-udfordringer, idet specialet i sig selv er socialt konstrueret.

4.1. Socialkonstruktivisme
Socialkonstruktivismen udgør en række videnskabsteoretiske tilgange, der kan beskrives som et
radikalt brud med forestillingen om, at et givent fænomen kan betragtes som objektivt eller
uafhængigt eksisterende. I stedet er det menneskeskabt, fordi det er konstrueret gennem
menneskelige interesser (Collin, 2007, s. 248). På den måde er den viden, vi har om virkeligheden,
hverken sand eller objektiv. Der er således tale om en virkelighedsopfattelse, som er konstrueret
via menneskelig interaktion. En socialkonstruktivistisk tilgang til videnskab er derfor
ensbetydende med, at virkeligheden ligeledes konstrueres gennem videnskabelige undersøgelser
og ikke opdages, som man eksempelvis kan opfatte det inden for naturvidenskaben. Det betyder,
at den måde, som man opfatter virkeligheden eller sandheden på, afhænger af det perspektiv,
man iagttager en problemstilling fra, hvormed virkeligheden er perspektivistisk (Pedersen, 2012,
s. 188). Om DR for eksempel er en alt for stor og magtfuld mediemastodont, der skal beskæres,
eller er en vigtig public service-udbyder, som er mere nødvendig end nogensinde før, afhænger
således af, hvilken rolle iagttageren mener, at DR bør indtage i et politisk perspektiv.
For vores vedkommende består vores undersøgelse delvist i en dekonstruktion, da man gennem
en socialkonstruktivistisk tilgang arbejder med at forholde sig kritisk til de gængse
samfundsforhold (Collin, 2007, s. 249-250). I den forbindelse er det et analytisk mål at afdække
og skabe nye indsigter i de måder, hvorpå både individer og grupper er aktive medskabere af det,
der opfattes som sandhed eller virkelighed (Pedersen, 2012, s. 189). Det vil sige, at vi overordnet
forsøger at undersøge, hvordan DR’s nuværende situation er konstrueret. På den baggrund bliver
vi nødt til at opnå indsigt i, hvorledes forskellige forhold har indvirkning på de
virkelighedsopfattelser, som nu er blevet en integreret del af organisationen både ind- og udadtil.
Således bliver det vores opgave at undersøge, hvilke interesser og antagelser, som konstruerer
”virkeligheden”. Af samme grund er vi derfor bevidste om, at vores bidrag med dette speciale er
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konstrueret og hviler på et bestemt perspektiv, som det også kommer til udtryk i vores
problemfelt.

4.1.1. Epistemologiske og ontologiske refleksioner
Rent epistemologisk afvises det via socialkonstruktivismen, at det er muligt at opnå objektiv
viden om det fænomen, man undersøger. I forhold til ontologi er der således tale om en række
konstruerede sandheder eller virkeligheder, som kan tilskrives forskellige perspektiver med rod
i

samfundsmæssige

kontekster

(Pedersen,

2012,

s.

190-191).

Dermed

kan

socialkonstruktivismen groft sagt inddeles i to forskellige retninger: den epistemologiske
konstruktivisme og den ontologiske konstruktivisme. Inden for den epistemologiske
konstruktivisme hævdes det, at viden konstrueres gennem samfundsmæssige processer,
hvormed det ikke er betydningsfuldt, om det er en sand erkendelse, men hvorvidt det blot
erkendes som ”viden” i det givne samfund. Til gengæld mener man inden for ontologisk
konstruktivisme, at dele af selve virkeligheden er skabt rent samfundsmæssigt. Her påvirker
konstrueret ”viden” det samfund, som selv har skabt det, hvilket resulterer i, at det skaber egne
objekter. På den måde kan man argumentere for, at epistemologisk og ontologisk
konstruktivisme knyttes sammen (Collin, 2007, s. 250-268). Man kan beskrive det som om, at
”virkeligheden” både skabes og reproduceres af mennesker, fordi deres handlinger beror på
fortolkninger og viden om den. På længere sigt bliver disse virkelighedsopfattelser på tværs af
mennesker således omdannet til midlertidige ”sandheder”, der efterfølgende transformeres til
strukturelle rammer for menneskelige handlinger gennem politiske beslutninger, som viser sig i
normer for hverdagslivet (Pedersen, 2012, s. 190-191).
Ovenstående er i høj grad overvejelser, som vi finder relevante at sætte i relation til vores valg af
teori. Som bekendt vælger vi at arbejde med Luhmanns systemteori, der går ud fra den
forudsætning, at man kun har adgang til verden gennem erkendelse, hvilket foregår gennem
iagttagelser. Dermed opererer teorien kun på et epistemologisk niveau og anerkender ikke
ontologi. Men i kraft af at verden skal erkendes og iagttages, før den kan kommunikeres,
anerkender Luhmann trods alt, at der eksisterer en verden uden for det konstruerede (Almlund,
2011, s. 273). Netop derfor finder vi det ideelt at kombinere teorien med de mere
praksisorienterede

teorier

af

særligt

Schnoor,

Brunsson,

Freeman

og

Mitchell.

Videnskabsteoretisk giver dette os nemlig mulighed for både at arbejde på det epistemologiske
og ontologiske niveau, siden stakeholderes forskellige og modsatrettede krav til organisationen
til en vis grad kan betragtes som forpligtende for systemets erkendelse. I den forbindelse skal
ontologi dog ikke forstås som om, at vi søger en håndgribelig sandhed, der har altoverskyggende
betydning – men derimod som foranderlig (Almlund, 2011, s. 284). Med andre ord er det ikke
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vores ambition at fremlægge en decideret løsning på problematikken omkring DR’s udfordringer
inden for PR. Til gengæld er vores mål at kunne konkludere, hvordan “virkeligheden” kan forstås
fra DR’s perspektiv som et grundlag for fremadrettede PR-tiltag.
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5. METODE
Med udgangspunkt i socialkonstruktivismen vil vi reflektere over, hvordan fundamentet for vores
undersøgelsesproces kan belyse problemstillinger, give indsigt i DR’s udfordringer og gøre os i
stand til at producere koblinger mellem empiri og teori. Formålet er således at konkretisere vores
metodiske fremgangsmåde i specialet, og hvordan dette fremkommer i vores valg og fravalg, som
i sidste ende har betydning for den indsigt, vi opnår på baggrund af processen.

5.1. Metode i et socialkonstruktivistisk perspektiv
Da specialet har rod i en socialkonstruktivistisk tilgang, anser vi den viden, vi tilgår, som skabt i
sociale sammenhænge og uden objektivitet. Idet viden er menneskeskabt, er vilkårene for vores
metodiske tilgang bundet op på vores egen erkendelses- og arbejdsproces samt refleksionerne
heri. Denne kontekstualisering er således med til at danne et grundprincip for det, som vi senere
kommer til at kunne konkludere (Reff & Sehested, 2003, s. 162-164). Dermed antages det, at vi er
subjektive i vores analytiske tilgang og perspektivafhængige af egne interesser i
erkendelsesprocessen, hvilket påvirker vores metodeovervejelser. Her finder vi det naturligt at
redegøre for, hvordan vi begge har en interesse i DR i forhold til ekstern relationspleje og sikring
af legitimitet. Vi er begge optaget af kulturelle organisationer i vores dagligdag samt tendenser
inden for dansk politik og arbejder med PR ved siden af vores uddannelse. Derfor præges dette
speciale af egne overvejelser om, hvorledes beskæringerne er politisk funderede, og hvordan
kommunikationsprocesser

tager

form

internt

samt

fremkommer

eksternt.

Vi

har

universitetsprojekts- og arbejdserfaring med andre danske kulturorganisationer, hvoraf flere
også har politiske interesser, i og med at de er statsstøttede. Relevante samarbejdspartnere at
nævne i vilkårlig rækkefølge er: Roskilde Festival, VEGA, Kunsthal Charlottenborg,
Hovedbiblioteket og Nationalmuseet. Vi vil forsøge at redegøre for dette kontinuerligt i en
refleksiv arbejdsproces med vores analyser, hvis vi finder det væsentligt, fordi overvejelser
omkring metode ”(…) er relevante både før, under og efter et forskningsprojekt” (Reff & Sehested,
2003, s. 165), idet vi prioriterer transparens med henblik på at styrke specialets validitet.

5.1.1. Analysedesign
Vores analysedesign skal gøre os i stand til at ensrette vores metodiske valg med vores
problemfelt og teoretiske fundament, fordi hensigten med vores empiri er, at den skal kunne
undergå en teoretisk analyse, der kan svare på vores problemformulering (Georg, 2010, s. 139). I
og med at vores undersøgelse har til hensigt at afdække, hvordan fænomener internt i en konkret
organisation påvirker eksterne udfordringer, kan vi definere vores undersøgelse som et
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casestudie (Georg, 2010, s. 151). Ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv vil vi derfor først
definere undersøgelsens formål. I vores tilfælde skal dette beskrive, hvordan DR og deres politiske
relationer fremstår i interne narrativer med fokus på at forstå og tillægge fænomenerne mening
(Georg, 2010, s. 141). Derudfra definerer vi eksterne udfordringer eller opgaverne ved at: ”(…)
producere detaljerede beskrivelser af: hvorledes forskellige aktører forstår den situation, de
befinder sig i, handler og retfærdiggør deres handlinger og på anden vis søger at skabe mening”
(Georg, 2010, s. 141). Analyseenhederne består her i at undersøge handlinger, der både er verbale
og ikke-verbale, mens det analytiske fokus vil være at problematisere emnerne, som fremtræder
i empirien ved at benytte os af vores teoretiske begrebsapparat. I processen vil vi forklare
sammenhænge og forskelle mellem teori og empiri – samt anfægte vores arbejde som en sand
afspejling af virkeligheden i forlængelse af vores socialkonstruktivistiske tilgang. Hele analysens
indgangsvinkel vil dertil være at frembringe synsvinkler i vores empiri med udgangspunkt i
system-, organisations- og kommunikationsteoretiske overvejelser (Georg, 2010, s. 140-141).
Kontinuerligt vil vi lede tilbage til, hvordan vores systemteoretiske perspektiv på PR-aktiviteter
gør sig relevant i forhold til vores problemformulering og underspørgsmål. I den forbindelse
vælger vi at opdele analysen i tre dele, som hver især tager udgangspunkt i vores tre
underspørgsmål. Som tidligere nævnt har underspørgsmålene særlige fokusområder i forhold til
vores valgte teorier, men vi vil dog samtidig bestræbe os på at holde analysedelene åbne nok til,
at muligheden for at anvende hele vores begrebsapparat konstant er til stede.

5.1.2. Det narrative interview
Vi vælger at benytte os af en kvalitativ interviewmetode i form af det narrative interview, hvilket
hviler på, at vi ønsker at få indsigt i, hvordan vores respondenter oplever de organisatoriske
praksisser, som udfolder sig i DR (Jordansen, 2010, s. 297). Dermed forsøger vi at få indsigt i den
betydning, som respondenterne danner om særlige begivenheder i organisationen omkring
medieforliget. Fordi vi muligvis kan finde frem til flere forskellige fortolkninger i vores
interviews, må vi ”(…) se narrativerne som udtryk for mening frem for som information”
(Jordansen, 2010, s. 299), hvilket betyder, at vi ser på fællestræk i narrativerne for netop at finde
frem til dominerende fortællinger inden for narrativ organisationsudvikling.
På baggrund af vores systemteoretiske syn på, hvordan vi iagttager og danner mening af
situationer, oplevelser og verden omkring os, finder vi det relevant at redegøre for, hvordan et
systemteoretisk interview udfolder sig i kombination med den narrative interviewform. Ved
iagttagelsesformen i Luhmanns systemteori er det sociale system nemlig skaber af, hvordan
temaer gennem omverdenen bliver iagttaget ved distinktioner om sandt eller falsk af det
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videnskabelige system (La Cour, Knudsen, & Thygesen, 2005, s. 5). Vi erkender derfor, at vi
iagttager andres iagttagelser omkring organisationens interne narrativer, samt at vi iagttager ud
fra vores teoretiske begrebsapparat, som peger tilbage på vores egen distinktion: PR-udfordring
┐ikke PR-udfordring. I systemteori skaber kommunikationen mening, hvorfor interviewet også
kan omhandle kommunikation i andre systemer (La Cour et al., 2005, s. 11-13). Ideen er “(…) for
så vidt som kommunikationen i interviewet handler om intentioner, motiver, bevæggrunde,
motivation m.m. vil formålet stadig være det samme, nemlig at afsøge den strukturelle kobling
mellem bevidsthed og kommunikation” (La Cour et al., 2005, s. 13).
Fordi vi undersøger en organisation, er den organisatoriske virkelighedsopfattelse i vores
metodiske overvejelser særligt vigtige at definere. I organisationer påvirker kommunikationen
nemlig særligt interne narrativer med henblik på at ensrette og skabe forståelser for forandringer
samt rationalisere planlægning og samarbejde. Men fordi der kontinuerligt konstrueres
virkelighedsopfattelser og relationer, betyder det, at ”(…) for at forstå det organisatoriske liv
bliver det afgørende at have fokus på alle som afsendere af forslag til meningsdannelse”
(Jordansen, 2010, s. 305). Derfor vil vi gøre os overvejelser omkring, hvordan vi griber vores
narrative interviews an, heriblandt hvordan vi selv konstruerer meninger og tillægger empirien
betydning (Jordansen, 2010, s. 306). Vores empiriindsamling koordineres således ud fra begreber
og tilgange til det narrative interview, hvormed respondenterne får mulighed for at fortælle om
særlige begivenheder relateret til det fænomen, vi ønsker at undersøge. I forlængelse heraf
vælger vi at strukturere vores interviews ud fra tre faser: indledningsfasen, hovedfasen og
spørgefasen. Interviewets indledning må gengive formålet med interviewet og beskrive det
kommende forløb for respondenten. I hovedfasen skal respondenten fortælle om sine oplevelser
i kronologisk rækkefølge, mens intervieweren i den efterfølgende spørgefase kan stille
uddybende spørgsmål (Jordansen, 2010, s. 310-312). Et socialkonstruktivistisk synspunkt
tilfører vores interviews et yderligere socialt perspektiv, eftersom oplevelser og begivenheder
defineres ud fra sociale konstruktioner. Dét, i samspil med vores systemteoretiske udgangspunkt,
medfører,

at

vi

derfor

fokuserer

på,

hvordan

kommunikationen

af

narrative

organisationsfortællinger tager form internt i DR. Ud fra samtlige af disse overvejelser udformer
vi vores interviewguide (Bilag 1).

5.1.2.1. Præsentation af empiri: Interviews
Vi vælger at foretage interviews med nuværende og tidligere medlemmer af organisationen, for
at få indsigt i interne fortællinger omkring medieforliget. Hertil mener vi, at det er relevant at
undersøge, hvordan organisationens medlemmer har talt og stadig taler om særlige begivenheder
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eller nedslag i perioden fra den 16. marts 2018 og frem til foretagelsen af de enkelte interviews –
mellem den 25. februar og den 14. marts 2019 (Bilag 2).
Vores ti respondenter vælges ud fra forudsætningen om, at de som minimum har været medlem
af organisationen siden den 16. marts 2018, hvor regeringen og DF bliver enige om de
økonomiske rammer for det kommende medieforlig. Desuden prioriterer vi, at respondenterne
repræsenterer forskellige stillingsbetegnelser og afdelinger, hvorfor vi fokuserer på blandt andet
produktionsmedarbejdere, journalister, bestyrelsesmedlemmer, ledere og direktører. De ti
respondenter, vi interviewer, beskrives herunder med navn og stillingsbetegnelse. Respondenter,
som ønsker at lade sig anonymisere, vælger vi at give et vilkårligt navn i citationstegn.
● Lasse Bastkjær Jensen er kommunikations- og pressechef i DR. Denne stilling har han haft
siden 2016, hvor han blev ansat i organisationen.
● Frederik Wiese er journalist og tilrettelægger på DR1. Han blev ansat i 2006 som
journalist på TV Avisen og har siden arbejdet med forskellige magasiner under DR
Nyheder.
● Stig Paulsen er formand for Kontaktudvalget, som udgør den fælles paraplyorganisation
for samtlige faglige organisationer i DR. Han har været ansat siden 1986 og var
medarbejderrepræsentant i DR’s bestyrelse fra 2007 til og med 2018.
● Astrid Bernitt-Wolf er Head of Brands og Sociale Medier-redaktionen i DR. Hun blev ansat
i 2016 og har tidligere været porteføljechef.
● Dennis Nørmark er næstformand i DR’s bestyrelse og medlem af LA. Han blev indstillet af
partiet til bestyrelsen, som han har været en del af siden 2015.
● “Trine Jansen” er produktionsmedarbejder inden for DR Kultur.
● “Mona Rasmussen” har en assistentstilling hos DR.
● Leif Lønsmann var direktør for DR Koncerthuset indtil den 17. september 2018, hvor han
blev fritstillet som et led i de forestående besparelser. Han blev ansat i DR i 1979 og har
besiddet en lang række stillinger – heriblandt ni år som radiodirektør.
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● “Sidsel Jensen” er redaktionschef i DR.
● “Cecilie Andersen” er radiotekniker i DR.

5.1.3. Dokumentanalyse
Nyhedsartikler, som er skrevet og udgivet af andre danske medier omkring DR’s forvaltning af
midler samt politiske og samfundsmæssige formål, driver både motivationen for dette speciale
og offentlige debatter. Derfor finder vi det relevant at foretage en dokumentanalyse af udvalgte
artikler og pressemeddelelser, og i den forbindelse vil vi beskrive de metodiske overvejelser, vi
gør os i arbejdet med dokumenterne.
Med et socialkonstruktivistisk syn på dokumentmateriale ved vi, at nyhedsartikler ikke giver et
objektivt billede af DR, da de i sig selv er konstruerede ud fra journalistiske og organisatoriske
rammer, samtidig med at vi selv konstruerer en mening. Inden for dokumentanalyse som
kvalitativ metode refereres der således til det situerede dokument, hvormed man må tage
forbehold for, at dokumentet eksisterer i forhold til den kontekst, som den skrives, læses og
anvendes i. Dette gælder ikke kun for nyhedsartikler – men også pressemeddelelser fra DR, da
betydningen af et situeret dokument altid relateres til konteksten (Mik-Meyer & Justesen, 2010,
s. 290). Vores valgte dokumenter vil derfor blive læst i en akademisk og analytisk situation,
hvortil vi lægger udtrykte formål betydninger, som muligvis ikke er i overensstemmelse med de
betydninger, som medlemmerne af organisationen selv tillægger dem. Når vi eksempelvis
anvender dokumenter til at identificere relevante stakeholdere og forstå, hvordan de reagerer på
DR’s eksterne kommunikation, er det især i afgrænsningen og udvælgelsen af nyhedsartikler, at
vi må gøre os særlige overvejelser omkring relevansen for vores problemfelt. Fordi den komplette
analyseramme i dokumentmaterialet omkring DR er uopnåelig i et socialkonstruktivistisk
metodesyn, må vi være særligt opmærksomme på vores valg og fravalg (Mik-Meyer & Justesen,
2010, s. 286).
Overordnet set er vores metodiske valg af dokumentmateriale således foretaget med henblik på
at øge mulighederne for analytisk at tilgå DR’s komplekse situation. Her ønsker vi at finde
relevante udsagn, synspunkter og holdninger, der kan perspektiveres til vores narrative
interviews og teoretiske vinkler – for at nuancere vores egne iagttagelser.

5.1.3.1. Præsentation af empiri: Dokumenter
Da vi ønsker at forstå og analysere de mange forskellige perspektiver på DR’s vigtigste politiske
stakeholdere, vil vi foretage en dokumentanalyse af udvalgte pressemeddelelser fra DR i samspil
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med nyhedsartikler, der belyser den politiske respons på DR’s udmeldinger. Ligesom
struktureringen af vores narrative interviews vælger vi her at fokusere på bestemte
begivenheder omkring medieforliget. I den forbindelse vælger vi udelukkende at benytte
presseartikler som referenceramme for den politiske debat omkring DR, hvilket betyder, at vi
fravælger inddragelsen af eksempelvis sociale medier. Dette gør vi først og fremmest, fordi vi
ligeledes ønsker at tilegne os viden om de øvrige medieorganisationers formidling af debatten. Vi
vælger desuden at tilgå dokumentanalysen som en refleksiv proces, hvor vi løbende søger efter
artikler og indskriver dem i vores referenceliste. Dog vil vi hovedsageligt fokusere på materiale
fra perioden omkring lanceringen af DR’s spare- og udviklingsplan, da det er her, vi ser den største
politiske respons på organisationens udmeldinger. Dette vil således udgøre det empiriske
omdrejningspunkt for den tredje analysedel.

5.1.4. Induktiv slutningsform
Afslutningsvis må vi sætte spørgsmålstegn ved, hvordan vi opnår den viden, som fremkommer
gennem vores empiriske undersøgelser. Det skal nemlig understreges, hvorledes induktive,
deduktive eller abduktive slutninger har stor betydning for, hvordan analysestrategier tager form.
Induktion benyttes med henblik på at drage generelle antagelser ud fra tendenser, hvorimod
deduktion er be- eller afkræftning af generelle antagelser, mens abduktion er cirkulær og
benytter sig af både induktiv og deduktiv slutningsform (Egholm, 2014, s. 31-32). Med
udgangspunkt i vores metodiske valg af narrative interviews og dokumentanalyse vælger vi at
benytte os af den induktive tilgang. Formålet med begge metodikker er dermed at se på enkelte
tilfælde for at kunne drage generelle slutninger, som giver os indsigt i de interne fortællinger hos
DR, der muligvis kan påvirke deres eksterne kommunikation (Jordansen & Madsen, 2010, s. 4748). Det er dog vigtigt at fremhæve, at med et socialkonstruktivistisk syn på den viden, vi tilegner
os, kan vores slutninger heller ikke defineres som objektive – men som konstruerede på baggrund
af et kritisk blik på iagttagelser af samfundsforhold. Problematikken omkring og kritikken af den
induktive tilgang er nemlig, at man forsøger at drage konklusioner og danne regelmæssigheder
for fremtiden, hvilket vi ikke ønsker, da et socialkonstruktivistisk udgangspunkt udelukker dette.
Vi vælger dog at bruge den induktive tilgang til at kunne drage generelle overvejelser og
slutninger omkring DR’s PR-udfordringer, da vi mener, at vores empiriske metoder bedst
stemmer overens hermed. Men dette ændrer ikke ved, at vi fortsat anser disse for værende socialt
konstrueret og ikke ensbetydende med objektiv viden.
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6. ANALYSE
Analysen består af tre analysedele, som hver især orienterer sig ud fra vores underspørgsmål, og
på den måde gør os i stand til at komme tættere på en samlet besvarelse af
problemformuleringen: Hvilke udfordringer står DR overfor med medieforliget i forhold til at styrke
politiske relationer og sikre sig legitimitet i omverdenen fremadrettet? De to første analysedele vil
empirisk tage udgangspunkt i vores narrative interviews, mens den tredje analysedel
hovedsageligt trækker på dokumentanalyse af pressemateriale i forbindelse med DR’s lancering
af spare- og udviklingsplanen.

6.1. Første analysedel
Denne analysedel koncentreres omkring besvarelsen af vores første underspørgsmål: Hvad
karakteriserer DR’s interne kommunikation og forståelse af sig selv som organisation i en politisk
kontekst? Dermed vælger vi at fokusere DR’s interne kommunikation og få indsigt i, hvordan DR’s
PR-udfordringer kommer til udtryk blandt organisationens medlemmer. Hertil anvender vi
Schnoors teori om narrativ organisationsudvikling og Brunssons skelnen mellem forskellige
typer af organisationer i samspil med Luhmanns begreber omkring iagttagelser og autopoiesis.
Med andre ord søger vi at opnå viden om, hvorledes DR reproducerer og opretholder sig selv som
socialt system i forbindelse med medieforliget.

6.1.1. En organisation differentieret i subsystemer
Under foretagelsen af vores narrative interviews, bliver vi på et meget tidligt tidspunkt
opmærksomme på, at der er en forholdsvist kraftig variation i respondenternes fortællinger.
Næstformanden i DR’s bestyrelse beskriver eksempelvis modtagelsen af spare- og
udviklingsplanen således:
(…) medarbejderne støtter op om det og kan se sig selv i det på trods af at skulle
miste kollegaer, og de selv måske ryger ud og sådan nogle ting. Så rent internt så
tog DR imod denne her plan med den fantastiske professionalisme, som
kendetegner dette hus. (Bilag 2, s. 50)
Om samme begivenhed fortæller en produktionsmedarbejder, at ”(…) der var bare sådan en
grundskepsis om, hvorvidt de kunne finde ud af at vurdere rigtigt (…) Og folk var jo generelt mega
bange (…)” (Bilag 2, s. 58-59). Dette er blot ét ud af mange kontrastfyldte eksempler, vi finder i
empirien, hvilket vidner om, at der er tale om meget forskellige iagttagelser af de situationer, som
udspiller sig i forbindelse med medieforliget. Vi ser netop de ovenstående eksempler som udtryk
for, hvordan en intern distinktion mellem system og omverden opstår, hvormed resten af
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organisationen bliver intern omverden for det enkelte subsystem, der operativt lukkes om sig
selv. Vi vælger derfor allerede på nuværende tidspunkt at forkaste tesen om, at DR som
organisation reproducerer og skaber sig selv som et samlet socialt system. Dog mener vi ikke,
dette er ensbetydende med, at grænsen til hele organisationens omverden slet ikke skabes eller
opretholdes. Vi finder nemlig en hel del eksempler på, at DR iagttages som en samlet organisation,
der er under angreb udefra, som formanden for Kontaktudvalget eksempelvis beskriver: ”(…)
forud for medieforliget gik en meget, meget lang periode, hvor stort set alt, hvad der findes af
medier i det her land, kørte kampagne mod DR” (Bilag 2, s. 18). Man kan dermed argumentere
for, at der drages en distinktion mellem ”os og dem” i form af både subsystem ┐DR og DR
┐omverden afhængigt af distinktionens enhed – det vil sige iagttagelsens blinde plet.

Figur 6. Distinktionen subsystem ┐intern omverden i DR ┐omverden samt blinde pletter.

Som anden ordens iagttagere kan vi argumentere for, at respondenternes iagttagelse af
subsystem ┐intern omverden baserer sig på deres egen stillingsbetegnelse og den afdeling, de er
en del af, mens iagttagelsen DR ┐omverden i stedet er fæstet i deres medlemskab af
organisationen. Når kommunikationschefen for eksempel iagttager, at ”Jeg har jo været med til at
beslutte, hvad det var, generaldirektøren sagde til stormødet (…) det er jo ikke medarbejderne,
der træffer beslutninger” (Bilag 2, s. 1-6), drages distinktionen beslutningstager ┐ikke
beslutningstager på baggrund af den stilling, han selv besidder i organisationen, og det
subsystem, han selv kommunikativt bidrager til. Derimod iagttager han politikernes position en
hel del anderledes: ”Af forskellige årsager, syntes de, at det var rigtigt fint, at DR blev mindre, og
derfor blev det sådan, og det vil jeg ikke kalde uretfærdigt (…)” (Bilag 2, s. 6). Her kan man
argumentere for, at politikerne iagttages som en del af DR’s samlede omverden, hvorfor
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distinktionen DR ┐omverden derimod baseres på medlemskabet af organisationen. På trods
heraf ser vi dog respondenternes iagttagelser som langt mere komplekse end dette, da de
ligeledes kommer til udtryk gennem fortællinger om medieforliget, hvormed subsystemerne i DR
ikke blot opretholder og skaber sig selv gennem intern autopoiesis. Fortællingerne kan samtidig
betragtes som essentielle for, hvordan selve medlemskabet af organisationen konstrueres, og
hvorledes dette har betydning for stabiliseringen af den ydre grænse til omverdenen – i form af
DR’s immunsystem.

6.1.2. DR’s organisationsfortællinger
Man kan argumentere for, at der træder problemmættede fortællinger frem hos respondenterne,
som umiddelbart forhindrer foretrukne idéer og relationer i at komme til udtryk. Her finder vi
det især interessant, at det kommer bag på flere respondenter, da regeringen og DF beslutter at
skære 20 procent (Bilag 2). Kommunikationschefen nævner, at han selv, sammen med den øvrige
ledelse, giver organisationen plads til at være negative omkring netop denne dag (Bilag 2, s. 2),
hvortil en journalist tilføjer, at generaldirektøren udtalte: ”Det er en meget sort dag for DR” (Bilag
2, s. 10). Vores respondenter giver ydermere sammenlignelige oplevelser af perioden frem til den
10. oktober, hvor fyringsrunden finder sted, hvilket kan argumenteres for at danne rammen
omkring interne udfordringer i den overordnede fortælling. Det følgende halve år kan
organisationen nemlig siges at være påvirket af stor usikkerhed omkring, hvor der skulle skæres,
diskussioner omkring værdien af og formålet med public service samt frustrationer over de
politikere og politiske krav, som var en del af forliget (Bilag 2, s. 12-89). Kommunikationschefen
hæfter sig dog ved, at allerede omkring den 29. juni 2018, hvor medieforliget forhandles på plads,
er der ”(…) skruet lidt op for positiviteten (…)” (Bilag 2, s. 2), mens den tidligere direktør for
Koncerthuset udtaler, at ledelsen var informationsmættet og tog det hele ”(…) roligt og
afdæmpet” (Bilag 2, s. 79). Trods flere respondenter udtrykker, at resultaterne af medieforliget
på mange måder var forventelige, undrer vi os især ved, at flere ledere og chefer umiddelbart
fremstår ude af trit med, hvordan andre medlemmer påvirkes i denne periode. Deri ser vi også
argumenter for, at forskellige fortællinger skabes omkring de udfordringer, som påvirkede DR i
denne periode. Vi finder det således interessant at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan
medlemmer fra forskellige afdelinger konstruerer deres egne fortællinger gennem autopoietiske
processer, der kommer til udtryk i deres iagttagelser af organisationen. Med andre ord tegner der
sig et billede af, at subsystemernes meget forskellige iagttagelser af organisationen og
omverdenen har stor betydning for, hvordan problemmættede fortællinger formes. I og med at
flere subsystemer, som er repræsenteret af ledere, chefer og bestyrelsesmedlemmer, kun virker
til at reflektere egne distinktioner, kan man antage, at udfordringen med at fremme en
foretrukken fortælling på tværs af subsystemer i DR endnu ikke er løst. Der er i stedet tale om
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selvstændige subsystemer, som kan siges at skabe og reproducere sig selv på bekostning af DR’s
samlede autopoiesis.

6.1.2.1. Foretrukne og dominerende fortællinger
Selvom vi ikke finder nogen gennemgående fortælling, der går på tværs af de forskellige
subsystemer, ser vi en hel del sammenfald mellem fortællingerne – og ikke mindst en hel del
afvigelser og kontraster. På den ene side ser vi, hvordan fortællinger om medieforliget internt i
DR udspringer af en samlet opbakning til ledelsen, en gennemgående forståelse af den politiske
situation samt et fokus på udvikling og stærk tro på fremtiden. Eksempelvis understreger
næstformanden i bestyrelsen, at der i ligeså høj grad er tale om udvikling som besparelser i
forhold til DR’s plan: ”Det vil sige, at det ikke bare handler om, at DR skal skæres med 20 procent,
men at vi også skal forsøge at gøre DR bedre eller mere fokuseret” (Bilag 2, s. 45). I tråd med dette
udtrykker kommunikationschefen vigtigheden af udvikling, mens han samtidig roser
generaldirektøren for formidlingen af netop dette: ”(…) den rette balance mellem spare og
udvikling, det var noget af det, der fyldte ekstremt meget, og det var noget af det, som
generaldirektøren formåede virkelig, virkelig godt (…)” (Bilag 2, s. 3). Den tidligere direktør for
Koncerthuset roser ligeledes generaldirektøren, vægter vigtigheden af rollefordelingen mellem
DR og politikerne samt maler et noget mindre dramatisk billede af situationen:
(…) det er det rigtige standpunkt, generaldirektøren tager i fase ét: "Det er ikke
vores anliggende som ledelse at fastsætte størrelsen af DR." (…) Jo tættere man
kommer på DR Byens adresse, jo mere radikalt og voldsomt og "for altid forandret"agtigt virker denne situation. Men jeg tror, at for eftertiden (…) vil det forsvinde i
glemslen. (Bilag 2, s. 76-83)
På den anden side får vi indsigt i meget anderledes fortællinger fra andre respondenter.
Fortællinger, som i langt højere grad indebærer en utilfredshed med ledelsens håndtering af hele
situationen, skepsis overfor politikerne og de øvrige medier – men ikke mindst en fremtid, der er
forbundet med usikkerhed. For eksempel beskriver en produktionsmedarbejder, hvordan
ledelsens håndtering gav anledning til interne frustrationer i hendes afdeling: ”(…) der var rigtig
mange inklusiv mig selv, der følte, at DR lidt havde lagt sig ned (…) i stedet for at forsvare det, vi
egentlig kan (…) så var der nærmest sådan en passiv energi (…)” (Bilag 2, s. 58). Samtidig
fremhæver formanden for Kontaktudvalget, hvordan medierne og politikerne bærer en stor del
af ansvaret for DR’s nuværende situation:
(…) aviserne (…) mener, at vi stiller nyheder gratis til rådighed (…) og derfor kunne
de ikke sælge deres aviser. Det fik de en del politikere med på. Derfor var vi i meget,
meget lang tid udsat for et pres udefra, hvor vi bare kunne høre, at nu blev der linet
op til, at når der skulle laves et medieforlig, så skulle vi fandeme have én over
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nakken (…) Herude knokler folk, og de arbejder fandeme og gør deres bedste, men
de får ikke andet end skæld ud og utak hele tiden. (Bilag 2, s. 18-19)
På samme måde fastslår en redaktionschef, at fremtiden er relateret til en meget stor grad af
usikkerhed, da en tredjedel af besparelserne endnu ikke er implementeret. I den forstand udgør
udsigten til yderligere besparelser en trussel for DR’s position i mediebilledet som samlende for
den brede befolkning: ”Det kan man godt kalde en trussel, for vi er kørt ind til kanten af, hvad vi
synes, der er forsvarligt (…) så bliver vi mindre betydningsfulde for befolkningen (…)” (Bilag 2, s.
96). Der er således tale om modstridende fortællinger, som lever på tværs af subsystemerne i DR.
Vi vil dog gerne understrege, at der ikke er to fortællinger blandt vores respondenter, som er
fuldstændig ens, hvorfor vi ikke vælger at kategorisere dem ud fra, hvordan de harmonerer – men
i stedet hvordan de adskiller sig fra hinanden. I forhold til Schnoors teori mener vi således, at det
er muligt at dele fortællingerne op i DR’s foretrukne og dominerende fortællinger.

Figur 7. Modstridende elementer i de foretrukne og dominerende fortællinger i DR.

Grunden til ovenstående inddeling er, at fortællingerne omkring udvikling, tro på fremtiden,
opbakning til ledelsens håndtering samt respekt for politikernes rolle ideelt set har potentiale til
at skabe foretrukne identiteter og relationer, mens de andre fortællinger synes at stå i kontrast
hertil. Eftersom begge typer af fortællinger kan anses for værende konstruerede, argumenterer
vi ikke for, at den ene er mere rigtig end den anden. I stedet ser vi de foretrukne fortællinger som
mere bidragsydende til DR’s samlede autopoiesis ved at støtte op omkring organisationens
fremadrettede målsætninger, hvorimod de dominerende fortællinger umiddelbart beskytter
subsystemernes autopoiesis og dermed styrker disses immunsystemer over for DR som intern
omverden. Man kan dog argumentere for, at problematikken omkring dette går på, at de
foretrukne fortællinger ikke som sådan lever i den interne omverden – men i sig selv udgør en
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dominerende fortælling blandt specifikke subsystemer. Dermed synes den foretrukne fortælling
i ligeså høj grad at forstærke grænsen til disse subsystemers interne omverden, selvom formålet
med den sandsynligvis er at skabe nuancer i den dominerende fortælling gennem
genforfatninger, der skal skabe forståelse og indsigt i situationen omkring medieforliget. Men i
stedet for at gøre alle organisationens medlemmer på tværs af subsystemer i stand til at forstå
organisations bestræbelser, virker den muligvis til at have den modsatte effekt og blot beskytte
subsystemernes interne autopoiesis endnu mere.

Figur 8. Distinktionen foretrukne fortællinger ┐dominerende fortællinger med subsystem som blind plet.

Enheden af distinktionen foretrukne fortælling ┐dominerende fortælling baserer sig således ikke
på, om man er medlem af organisationen eller ej, men hvilket subsystem man indgår i. I den
forbindelse kan man eksempelvis argumentere for, at utilfredshed med ledelsens håndtering af
situationen skaber yderligere udfordringer for at fremme foretrukne fortællinger i de
subsystemer, hvor dominerende fortællinger er forankret. Der er med andre ord tale om en
narrativ praksis, som reproducerer og styrker grænsen til den interne omverden for de
forskellige subsystemer. Konsekvensen er, at subsystemerne lukker sig om fortællinger, der
udfordrer både modtagelsen og udbredelsen af fortællinger til og fra subsystemer i den interne
omverden, som resten af organisationen udgør.

6.1.3. En handlende eller politisk organisation?
Ikke bare fortællingerne synes påvirket af interne problemstillinger omkring beskæringer.
Ligeledes kan det argumenteres, at der på flere forskellige niveauer stilles modstridende politiske
krav til DR. Her træder det navnligt frem, hvordan DR’s redaktionelle målsætninger ofte
diskuteres ud fra, hvorvidt de både skal levere smalt og bredt indhold, så den samlede befolkning
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føler, at DR er noget for dem. Eksempelvis fokuserer en radiotekniker på diskussionen angående
DF’s ønske om, at DR skal levere kulturelt og samfundsrelevant indhold frem for underholdende
tv: “I stedet for at gå ud og tage offensivt ansvar for de ting og de fejl, der er begået, så har man
valgt at stoppe hovedet i strudsefjerene. Jeg ser jo lukningen af X Factor som en katastrofe og et
defensivt træk (...)” (Bilag 2, s. 97).
Ud fra Brunssons teori finder vi det essentielt at stille skarpt på modstridende krav til DR, hvilket
leder os hen til diskussionen om, hvad public service er, skal kunne og muligvis bør beskyttes
imod. I den forbindelse bidrager Head of Brands med en relevant iagttagelse: ”(…) man har haft
oplevelsen af en ledelse eller direktion, der ikke havde været gode nok i den offentlige debat til at
stå på mål for public service” (Bilag 2, s. 38). Vi kan ikke som sådan konstatere, at DR ikke har
levet op til forskellige samfundsmæssige krav, men vi kan argumentere for, at der ikke altid tages
hensyn til andre krav end dem, som er umiddelbart forestående. En journalist beskriver
eksempelvis: ”Altså jeg synes, at det er meget svært at forestille sig, at vi skulle følge politiske
vinde på kryds og tværs. Det er i hvert fald noget, der bliver slået fast til de der stormøder, at det
må ikke ske” (Bilag 2, s. 45). Her kan man netop argumentere for, at denne tilgang er mest nyttig
for en handlende organisation, eftersom der skal skabes samhørighed og ensretning, idet der ikke
skal tages stilling til modstridende krav eksternt og internt. Men hvis disse valg foretages i en
situation, hvor DR muligvis bør agere som en politisk organisation, og dermed tage stilling til
forskellige krav, kan yderligere udfordringer opstå. Hvis organisationen misser andre vigtige
krav, må den forventeligt stå på mål for at misligholde de krav, der ikke er taget stilling til, i et
senere forløb. Man kan i forlængelse heraf argumentere for, at DR altid vil blive mødt af
modstridende politiske krav, fordi politiske partier og regeringskonstellationer fører forskellig
kulturpolitik. Uden at gå dybere ind i dette, kan vi dog gøre os nogle overvejelser omkring,
hvordan subsystemerne i DR forholder sig til denne politiske debat. Ikke blot med henblik på at
sikre egen overlevelse i organisationen – men ligeledes beskytte autopoiesis. Hertil mener vi, at
det er nødvendigt at gøre nogle teoretiske overvejelser om, hvordan funktionerne i vores valgte
teorier gør sig gældende i forhold til ovenstående problemstillinger.

6.1.3.1. Det konstruerede medlemskab af DR
For at DR kan forholde sig til de mange forskellige krav, argumenterer vi således for, at de skal
agere i henhold til, hvordan politiske organisationer bør tage stilling til forskellige krav. Men den
foretrukne fortællings formål må givetvis gøre det kompliceret at få plads til interne
tvetydigheder, der netop skal gøre organisationen i stand til at håndtere de mange krav. Såfremt
dette er tilfældet, kan man ud fra Brunssons teori argumentere for:
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1. At den foretrukne fortælling ikke forsyner de ansatte med redskaber til at nuancere de
problemmættede fortællinger.
2. At den foretrukne fortælling i DR er præget af en handlende organisations måde at agere
på.
3. At de dominerende fortællinger i højere grad stemmer overens med en politisk
organisation, fordi der netop er plads til nuancer og alternative fortællinger.
Men hvordan kan DR fremme en udvikling i et konfliktfyldt organisationssystem med mange
tvetydige tolkninger af deres situation, hvis de på samme tid bør forholde sig til modstridende
krav? Vælger man at koble henholdsvis de foretrukne fortællinger til den handlende organisation
og de dominerende fortællinger til den politiske organisation, betyder det ikke blot, at
subsystemerne tildeles en højere grad af selvstændighed. Det betyder ligeledes, at grænsen
mellem DR som organisationssystem og omverdenen delvist svækkes eller udviskes.

Figur 9. Distinktionen subsystem (organisationsfortællinger og -principper) ┐intern omverden i DR ┐omverden samt
blinde pletter.

Hvor de foretrukne fortællinger ligesom den handlende organisation stræber mod en vis form for
konsensus mellem organisationens medlemmer i overensstemmelse med dens ideologier og
målsætninger, så baserer den politiske organisation sig i højere grad på et konfliktprincip –
ligesom dominerende fortællinger kan resultere i udfordringer. Det, som vi finder interessant ved
disse teoretiske koblinger, er netop muligheden for at analysere subsystemerne ud fra antitetiske
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organisatoriske principper, der ligesom organisationsfortællingerne er bygget op omkring
modstridende elementer. For selvom man kan antage, at koblingerne mellem fortællinger og
organisatoriske principper udgør hinandens diametrale modsætninger, er det alligevel muligt at
se dem som havende samme funktion. Jævnfør Luhmann vil vi dermed argumentere for, at de
hver især virker kompleksitetsreducerende for de enkelte subsystemer: Når et subsystem
eksempelvis lukker sig om dominerende fortællinger og de politiske organisationsprincipper ved
at være problem- fremfor løsningsorienterede, stabiliseres samtidig en grænse til omverdenen.
På denne måde kan subsystemerne i DR betragtes som små oaser af reduceret kompleksitet, der
både står i kontrast til DR som intern omverden og den ydre omverden. Eftersom DR og
omverdenen er mere komplekse end subsystemet, kan man argumentere for, at de mere eller
mindre udgør en samlet omverden for det enkelte subsystem. På tværs af respondenter kommer
dette blandt andet til udtryk ved, at DR omtales som noget eksternt. En produktionsmedarbejder
drager eksempelvis distinktionen subsystem ┐DR/omverden: ”(…) hvis man får sådan en sag, så
er DR jo heller ikke særligt aggressive (…)” (Bilag 2, s. 57). Omvendt italesætter respondenten sig
selv og sine kollegaer som en enhed: ”(…) Det gør vi til en vis grad på de udsendelser, vi laver nu”
(Bilag 2, s. 57). Man kan således argumentere for, at DR eksisterer som noget uden for
subsystemet, mens stort set alle respondenterne beskriver DR som en organisation, der
eksisterer i samspil med politikerne. For eksempel udtaler den tidligere direktør for
Koncerthuset: ”Det er ikke DR's opgave at sætte rammerne for sig selv, det er politikerne. Så er
det til gengæld DR's opgave at udfylde rammerne (…)” (Bilag 2, s. 75). Man kan med andre ord
argumentere for, at DR er strukturelt koblet til politiske partiorganisationer, hvormed selve
medlemskabet af organisationen konstrueres ud fra devisen om, at det ikke har en stabiliseret
grænse til omverdenen. Dette kan netop være en forklaring på, hvorfor organisationsfortællinger
og -principper kommer så tydeligt til udtryk i subsystemerne: Det er her, hvor systemet træder i
funktion og udruster de enkelte medlemmer med orienteringsmidler, der muliggør at kunne
navigere i omverdenens kompleksitet.

6.1.4. Delkonklusion
DR’s interne kommunikation og forståelse af sig selv som organisation i en politisk kontekst er
karakteriseret ved at være differentieret i forskellige subsystemer, som skaber sine egne
realiteter. Desuden ser vi, hvordan vores overordnede teoretiske begreber kan påvise en
kompleks intern situation hos DR med komplicerede politiske forhold. Ud fra et
socialkonstruktivistisk perspektiv kan man således argumentere for, at der er tale om, at
organisationen består af mange forskellige virkelighedsopfattelser, som konstrueres gennem
interaktion. På den måde betragter vi de forskellige organisationsfortællinger og -principper som
meningsoperationer, hvorigennem subsystemerne skaber og reproducerer sig selv internt efter
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egne logikker. Eftersom grænsen mellem DR og politiske partiorganisationer synes ustabil,
betyder det ligeledes, at konstruktionen af medlemskabet i sig selv kan anses for værende politisk
præget og smeltet sammen med omverdenen. Men til gengæld vil vi argumentere for, at der
eksisterer en meget høj grad af selvstændighed blandt subsystemerne – og at det er her, hvor
kommunikationen omkring medieforliget benyttes til at forstærke egne immunsystemer, der
beskytter intern autopoiesis. Med andre ord kan medieforliget ses som aktivt anvendt i forskellige
organisationsfortællinger, der samtidig afspejler de organisationsprincipper, som subsystemerne
lukker sig om, og dermed bidrager til reduktion af den samlede omverdens kompleksitet.

6.2. Anden analysedel
I denne analysedel vil vi forsøge at besvare underspørgsmålet: Hvorledes påvirker dansk politik
DR’s eksterne formidling af deres interne beslutninger? Vi vil således bruge indsigten i DR’s interne
kommunikation fra første analysedel til at undersøge den politiske påvirkning. Vi vælger derfor
at gå i dybden med Brunssons teori omkring organisatorisk hykleri for at blive klogere på DR’s
PR-udfordringer i spændingsfeltet DR ┐omverden. Herunder vil vi desuden inddrage Luhmanns
begreber om tillid og risiko samt strukturelle koblinger og trække tråde tilbage til det
organisatoriske narrativ for at finde sammenhæng mellem DR’s interne kommunikation, og
hvorledes de lader sig påvirke af politiske partiorganisationer.

6.2.1. Når system og omverden smelter sammen
Selvom vi argumenterer for, at DR er differentieret i forskellige subsystemer, der skaber og
reproducerer sig selv gennem organisationsfortællinger og -principper, er det selvfølgelig også
muligt at iagttage DR som ét stort konfliktsystem, hvis autopoiesis er sårbar overfor andre
systemer i omverdenen i kraft af sit svage immunsystem. I den forbindelse kan man mene, at DR
ikke blot lader sig påvirke af politiske partiorganisationer i omverdenen. Partierne kan yderligere
betragtes som direkte medkonstruktører af DR’s interne beslutningskommunikation, fordi flere
af dem rent faktisk er repræsenterede i DR’s bestyrelse. Formanden for Kontaktudvalget og
tidligere medarbejderrepræsentant i bestyrelsen beskriver det således:
Når man sidder i DR's bestyrelse, så er opgaven at være med til at tage de bedste
beslutninger for, at DR som sådan kommer bedst videre under de politiske vilkår,
vi nu engang har (…) selvom hovedparten af bestyrelsens medlemmer er politisk
udpegede, så sidder de jo i princippet med den samme arbejdsopgave, som jeg gør
– nemlig at varetage virksomheden. (Bilag 2, s. 27-28)
Der er med andre ord tale om en situation, hvor den strukturelle kobling mellem DR og politiske
partier i høj grad handler om at indstille politiske forventninger til organisationen. Overfører man
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dette til Luhmanns begreb om beslutninger, kan man argumentere for, at beslutninger, der
træffes i DR’s omverden, fungerer som beslutningspræmisser for fremtidige beslutninger internt
i organisationen. Næstformanden i bestyrelsen fortæller blandt andet, hvordan interne
beslutninger ligger direkte i forlængelse af politiske beslutninger i omverdenen:
(…) bestyrelsen er sådan set meget tjenende overfor det politiske. Vi har ikke noget
ud af at være obstinacy eller på tværs eller knotne over noget (…) For det vil være
en underlig og illoyal ting overfor de politikere, der har indsat os. (Bilag 2, s. 49)
Her mener vi netop, at man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er tale om
beslutningskommunikation, som gå r på tværs af bestyrelsen som subsystem, DR som
organisationssystem samt politiske partiorganisationer i omverdenen. Dette udfordrer på mange
måder Luhmanns begreb om beslutninger, i og med at den interne beslutningskommunikation
udgør de elementer, som organisationssystemer reproducerer sig selv igennem. På den anden
side mener vi dog, at disse beslutninger kan ses som indikatorer for den stærke strukturelle
kobling mellem DR og politiske partier i omverdenen, da der ikke er tale om input og output –
men i stedet en gensidig påvirkning eller irritation systemerne imellem.

Figur 10. Beslutningskommunikation som strukturel kobling mellem DR og politiske partier.

I den forbindelse giver næstformanden i bestyrelsen et interessant svar på, hvordan man gennem
kommunikation med politiske partier kan mindske noget af den usikkerhed, der følger med, at
medielicensen fremadrettet går over til at blive skattefinansieret:
Det er at have rigtig god og velfungerende kommunikation kørende tilbage til sine
partier på Christiansborg. At monitorere det endnu tættere, end man i
virkeligheden har gjort, og finde ud af, om der er nogle ting, som vi skal tage bestik

50

af. Er der nogle oplysninger, som de har brug for, således at de ikke kommer til at
gøre noget dumt? (Bilag 2, s. 54)
På den måde kan man argumentere for, at beslutninger truffet blandt politiske
partiorganisationer
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organisationssystemet. Beslutninger, der træffes internt i DR, kan samtidig iagttages som
beslutningspræmisser, der ligger til grund for fremtidige beslutninger i politiske
partiorganisationer. Med andre ord er der tale om beslutningskommunikation, som
kommunikerer med sig selv på tværs af DR’s grænse til omverdenen.
Vi mener dog ikke, at denne tværgående beslutningskommunikation eller strukturelle kobling er
uproblematisk. Man kan her argumentere for, at sammensmeltningen mellem system og
omverden har konsekvenser for de øvrige subsystemer i DR, da konstruktionen af medlemskabet
i organisationen således er politisk betinget: Hvis organisationssystemer består af
beslutningskommunikation, hvilken betydning har det så, at den strukturelle kobling til systemer
i omverdenen består af selv samme? Når én af organisationssystemernes vigtigste funktioner er
at konstruere handlingsforløb, som adskiller sig fra systemets omverden, for at gøre den
beregnelig for sine medlemmer, må man umiddelbart antage, at en så stærk strukturel kobling
bidrager med en stor grad uforudsigelighed, der øger kompleksiteten internt i systemet. Her
mener vi netop, at man kan iagttage organisatorisk hykleri som en kompleksitetsreducerende
mekanisme, hvormed de forskellige subsystemer forsøger at håndtere de modsatrettede krav,
som organisationen bliver mødt med i kraft af den strukturelle kobling til politiske partier.

6.2.2. Hykleri på tværs af organisationen
Organisatorisk hykleri kan hos DR betragtes som en uundgåelig bestanddel af at håndtere en
omverdenskompleksitet
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armslængdeprincippet og hensynet til politiske partier, udtaler kommunikationschefen: ”(…) det
er ekstremt højt på agendaen hos alle, også den øverste ledelse, at vores uafhængighed er
vigtigere end nogensinde” (Bilag 2, s. 8). Denne afstandtagen til spørgsmålet, om hvorvidt DR
påvirkes politisk, strider dog mod udtalelser, vi får fra andre respondenter. Organisatorisk
hykleri kan således iagttages som en kompleksitetsreducerende mekanisme, der skaber
forståelse af forskellige politiske krav, hvilket påvirker intern snak, beslutninger og handlinger.
Produktionsmedarbejderen iagttager det nemlig markant anderledes, hvordan DR tager politiske
hensyn i beslutningskommunikationen:
(...) manuskriptforfatterne prøver konstant at tænke det ind. Det er egentligt absurd, at
man skal tænke på, hvordan politiske partier vil reagere på en udsendelse om gamle dage.
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Det burde jo ikke være det, der er i fokus. Så i den målestok, så tænker vi virkelig meget
på det! (Bilag 2, s. 63)
I dette tilfælde kan man anse problematikkerne som diskrepanser mellem visse subsystemers
ideal for, hvordan DR bør håndtere situationen, og hvordan andre tilslutter sig
beslutningskommunikationen. Ud fra Brunsson kan man således argumentere for, at ledelsen er
nødt til at leve op til krav, hvor deres uafhængighed står øverst på dagsordenen udadtil, mens
realiteten er en anden indadtil. I den forbindelse vil vi argumentere for, at måden, hvorpå der
snakkes og handles, kan anses for værende uafhængige af hinanden – men samsluttet af
beslutninger. Vi vil dog pointere, at ingen af kravene umiddelbart er ufravigelige, hvorfor dette
hykleri kan opfattes som et nødvendigt onde til fordel for sikring af legitimitet i omverdenen.

6.2.2.1. Nødvendigheden af DR’s hykleri
I og med at DF direkte kan siges at have påvirket debatten før og under medieforliget samt været
med til at forhandle aftalen på plads, er de også en stor del af de fortællinger, som vi får indsigt i.
Ifølge radioteknikeren snakkes der internt om, hvordan DF medvirker til, at ”(…) man afskaffer
blandt andet X Factor, (…) og man flytter Videnskab til Aalborg og Sporten og Vejret til Aarhus. Så
man prøver at imødekomme, netop for at please på forhånd” (Bilag 2, s. 97). Derudover beskriver
en assistent, hvordan nogle chefer ofte tager ekstra hensyn til medlemmer af DF, som kommer
ind i DR Byen for at medvirke i udsendelser:
(…) jeg har kunnet mærke, når det er højtstående DF'ere, så kommer der lige pludselig
flere og flere chefer ned og sikrer sig, at det hele kører okay, og at de har det godt (…) det
er bare tydeligt nogle gange, hvor meget der bliver kysset i røven – og det er det sgu, for
at sige det ligeud. (Bilag 2, s. 71)
Man kan her argumentere for, at der er tale om et eksempel på, hvordan DR samlet set forholder
sig hykleriske i konkrete handlinger til deres organisationsdrift og håndtering af eksterne krav.
Brunsson lægger netop vægt på, at en organisation må forholde sig til eksterne krav i en
tidsafgrænset periode med fokus på emnet, miljøet og organisatoriske enheder. I den forstand
kan der argumenteres for, at begrundelser for bred public service ikke forsvares tilstrækkeligt.
Dette gælder ikke mindst i forhold til at imødekomme politiske krav og incitamenter for
besparelser, da problematikken blev debatteret, og inden tidsrammen udløb. Tidsperspektivet
påpeges især af Head of Brands, som mener, at muligheden for at indgå i debatten netop var til
stede: ”(…) man har haft oplevelsen af en ledelse eller direktion, der ikke havde været gode nok i
den offentlige debat til at stå på mål for public service – der har de været meget lidt progressive
og holdt tilbage” (Bilag 2, s. 38). I forlængelse heraf betyder det, at emnet ikke længere er relevant,
og deraf har massemediernes fokus ændret sig, hvilket vi vil se nærmere på i tredje del af vores
analyse. Men på nuværende tidspunkt kan der argumenteres for, at måden, hvorpå DR vælger at
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agere i deres organisatoriske enheder, afhænger af, hvilket subsystem man er medlem af, da
organisatoriske enheder agerer ud fra handlende eller politiske organisationsprincipper – som
beskrevet i første analysedel.
Vi udleder derfor, at mange tendenser peger i retning af, at DR agerer organisatorisk hykleriske i
form af, hvordan der snakkes, tages beslutninger og handles. Fordi beslutninger kobler snak og
handlinger sammen, anser vi handlinger som konsekvenser af, hvordan der snakkes og vice versa.
I den forbindelse finder vi det særligt interessant, at næstformanden i bestyrelsen udtaler:
(…) det er politikerne, der lægger både de økonomiske og sådan set også lidt en del af de
programmæssige rammer for Danmarks Radio som institution (…) Når man er politisk
udpeget, så skal man jo heller ikke være fuldstændig politisk tonedøv (…) Ejerne er jo
staten, og statens administratorer er jo politikerne. Derfor bliver vi også nødt til at tage
bestik af det og ligesom give nogle råd tilbage til politikerne om, hvad man eventuelt
kunne gøre. (Bilag 2, s. 44-45)
Men hvilke konsekvenser har dette for organisationens handlinger? I henhold til netop denne
problematik lægger formanden for Kontaktudvalget netop vægt på, at hvis det drejer sig om ”(…)
en slags selvcensur, hvor "vi tør ikke gå ud at genere en minister med frygt for, at det kan komme
til at gå ud over vores økonomi" (...) skal vedkommende ud!” (Bilag 2, 26). Nogle medlemmer af
organisationen mener altså, at man ikke bør tage afsæt i politiske krav på programniveau, selvom
andre medlemmer mener, at det er en nødvendighed. Dermed forholder organisationen sig som
helhed til interne modstridende krav, hvorved de, ifølge Brunsson, har størst mulighed for at opnå
legitimitet i omverdenen. Uden disse interne tvetydigheder vil de nemlig kun kunne forholde sig
til et mindre antal krav og dermed vække mistillid i omverdenen. Der er med andre ord tale om
hykleri på tværs af både subsystemer og DR som samlet organisationssystem, hvor modstridende
krav håndteres og italesættes på vidt forskellige måder – men med det samme formål.

6.2.3. Politisk uafhængighed og tillid
På trods af, at subsystemerne kobler sig på beslutningskommunikationen og håndterer de
modstridende krav på baggrund af forskellige organisationsfortællinger og -principper, mener vi
alligevel, at der er nogle distinktioner i respondenternes iagttagelser, som går igen – ikke mindst
når det omhandler DR’s formål og målsætninger i kontekst til medieforliget og spørgsmålet om
armslængden til politiske partier. I den forbindelse drager den tidligere direktør for Koncerthuset
distinktionen public service ┐statsmedier:
(…) armslængde er principielt væsentlig for en uafhængig broadcaster, for det er
det, der adskiller statsmedier fra public service-medier. Spørg bare Rusland! Der er
forskel på, om det er staten, der driver medierne, som eksempelvis i Rusland, eller

53

blot

skaber

rammerne

for

en

uafhængig

organisation,

der

bedriver

medievirksomhed, som det har været traditionen for public service, siden BBC
knæsatte begrebet i 1925. (Bilag 2, s. 84)
Formanden for Kontaktudvalget opererer med stort set samme distinktion og tilføjer, at fri public
service er ”(…) noget meget fint, vi har her i Norden, og som man virkelig skal værne om” (Bilag
2, s. 19). Her kan man argumentere for, at det, som adskiller public service fra statsmedier, er
politisk uafhængighed – hvilket udgør iagttagelsernes blinde plet.

Figur 11. Distinktionen public service ┐statsmedier med politisk uafhængighed som blind plet.

Det, som vi finder bemærkelsesværdigt i denne sammenhæng, er netop, at mange respondenter
inklusiv de to førnævnte samtidig giver udtryk for, at politisk uafhængighed står i direkte kontrast
til særlige politiske hensyn. Eksempelvis beskriver redaktionschefen, hvordan den politiske
uafhængighed prioriteres i forbindelse med medieproduktionen: ”(…) hvis du taler om, at vi
indretter vores programvirksomhed efter, at vi er blevet tættere politisk reguleret, så er svaret et
rungende nej” (Bilag 2, s. 95). Hermed kan man argumentere for, at public service ligeledes kan
betragtes som enheden af distinktionen mellem politisk uafhængighed og særlige politiske
hensyn.
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Figur 12. Distinktionen politisk uafhængighed ┐særlige politiske hensyn med public service som blind plet.

De interne italesættelser af, at ”(…) selvfølgelig skal DR være upartisk (…) Det er jo DR's DNA (…)”
(Bilag 2, s. 14), kan altså ikke blot ses som udtryk for organisatorisk hykleri på tværs af
organisationen – men i ligeså høj grad som noget, der skal vække ekstern tillid til den. Det er
nemlig denne iagttagelse af politisk uafhængighed, som er særdeles hyppig blandt respondenter,
som har fravalgt anonymitet. Man kan i den forbindelse stille det kritiske spørgsmål: Er det
beslutningskommunikation som denne, at medlemmerne af organisationen gerne selv ønsker, at
systemer i omverdenen iagttager DR? Når politisk uafhængighed adskiller public service fra
statsmedier, kan det virke ganske logisk, at størstedelen af respondenterne i samme ombæring
selekterer politisk uafhængighed frem for særlige politiske hensyn. Head of Brands udtrykker det
netop som et organisatorisk aktiv i forbindelse med beskæringerne: ”(…) her var der sådan en:
"Vi møder ind hver dag, fordi vi arbejder for public service, og det er vigtigt!"” (Bilag 2, s. 33). I
forlængelse heraf kan der argumenteres for, at det netop er distinktionen mellem politisk
uafhængighed og særlige politiske hensyn, som muligvis bidrager til PR-mæssige udfordringer.

6.2.3.1. Særlige politiske hensyn som risikokalkulation
I relation til den entydige beskrivelse af public service som politisk uafhængighed fremstår det
således paradoksalt, at to respondenter fortæller, hvordan særlige politiske hensyn er en helt
normal del af det daglige arbejde i organisationen. Som vi tidligere har været omkring, er det
navnlig en produktionsmedarbejder, der konkretiserer de særlige politiske hensyn:
Jeg var på en udsendelse, hvor det var en konstant frygt. Hvis vi tog en bestemt del
af historien med, så vidste vi, at der ville komme kritik fra Dansk Folkeparti... Så ved
vi, at de liberale bliver sure, hvis man fokuserer på de radikale (…) Jeg vil sige, at
når kritikken kommer, tror jeg, at der var rigtig mange – også på højt ledelsesniveau
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– der bliver nervøse, når man kommer til at irritere de lidt forkerte mennesker.
(Bilag 2, s. 56)
Her kan man argumentere for, at der i stedet er tale om selektion af særlige politiske hensyn frem
for politisk uafhængighed. Vi mener dog ikke, at det er selve distinktionen, der er interessant i
forhold til DR’s eksterne formidling af deres interne beslutninger, men derimod den blinde plet.
Man kan nemlig argumentere for, at det er organisationens legitimitet, der udgør distinktionens
enhed – frem for public service.

Figur 13. Distinktionen særlige politiske hensyn ┐politisk uafhængighed med legitimitet som blind plet i stedet for
public service.

I den forbindelse kan særlige politiske hensyn ikke blot argumenteres for værende organisatorisk
hykleri.
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partiorganisationer i omverdenen iagttages som en fare. I forlængelse heraf drages distinktionen
risiko ┐fare, hvilket betyder, at der overordnet set kan sættes lighedstegn mellem organisatorisk
hykleri og intern beslutningskommunikation som risikokalkulation. Med andre ord kan man
argumentere for, at vejen til at håndtere PR-udfordringerne med public service og politisk
uafhængighed netop går hånd i hånd med særlige politiske hensyn. Herigennem opnår
organisationen legitimitet i omverdenen hos politikere og dermed license to operate: I et PRperspektiv kan særlige politiske hensyn nemlig vække tillid til, at DR leverer upartisk public
service-indhold og således sikre organisationen mod yderligere besparelser.

6.2.3.2. Public service i en narrativ strategi
Vi mener netop, at CMM og narrativ strategi kan ses som centrale begreber i forhold til
respondenternes beskrivelser af public service. Næstformanden i bestyrelsen udtaler i denne
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sammenhæng, hvordan politisk uafhængighed bør ses som altoverskyggende på nuværende
tidspunkt:
Der er en politisering af Danmarks Radio fra politisk hånd omkring indholdssiden,
som, jeg synes, er en lille smule farlig. Særligt hvis DR ikke er i stand til at stå imod...
Det tror jeg nu, at de er. Men det er sådan en fare, som jeg hele tiden er opmærksom
på. Vi skal være uafhængige! (Bilag 2, s. 55)
Man kan således argumentere for, at public service og politisk uafhængighed anvendes som et
aktiv, der skal målrette organisationen i forbindelse med politiske forandringer i omverdenen –
og virke afparadokserende ved at iagttage politisk uafhængighed ┐særlige politiske hensyn med
public service som blind plet. Denne konstruktion af meningsforståelse kan her iagttages som en
måde at præge interne meningsoperationer, hvormed den foretrukne fortælling fremmes på
tværs af organisationen. Det belejlige ved denne kommunikationskoordination er dog, at den ikke
blot reducerer kompleksiteten internt i organisationssystemet – men samtidig kan iagttages af
politiske organisationer i omverdenen, der ifølge næstformanden i bestyrelsen mener, at ”(…) DR
skal finde ind til en mere fokuseret kerne, som betyder, at (…) noget af det klassiske public service
rykkes længere frem (…)” (Bilag 2, s. 47). I kraft af dette får narrativ strategi og CMM en
dobbeltsidet betydning, da organisationens interne meningsoperationer ligeledes målrettes
politiske partier i omverdenen. Politisk uafhængighed opnås således gennem særlige politiske
hensyn, hvorved hele organisationen viser konsistens i deres selvfremstilling og legitimerer sig
selv blandt politiske stakeholdere.
Når vi anskuer organisatorisk hykleri og narrativ strategi som mekanismer, der reducerer
omverdenens kompleksitet gennem tillid, betyder det også, at der er tale om interne reaktioner
på eksterne forandringer. Hermed reagerer subsystemerne på disse forandringer og
reorganiserer sig internt for at imødekomme dem – muligvis fordi de enkelte respondenters
medlemskab af organisationen afhænger direkte heraf. Formanden for Kontaktudvalget fortæller
blandt andet, hvordan store besparelser ”(…) kan ske igen (…) Igen er det Dansk Folkeparti, som
siger, at hvis ikke DR retter ind nu, så må de jo have 20 procent mere” (Bilag 2, s. 26). Man kan
således argumentere for, at den strukturelle kobling mellem politiske partiorganisationer og DR
fortsat vil præge beslutningskommunikationen på tværs af organisationen. Relationerne til
politiske partier er på den måde helt fundamentale for DR’s eksterne formidling af interne
beslutninger samtidig med, at det kan betragtes som organisationens eget paradoks: Særlige
politiske hensyn udgør en forudsætning for, at DR udadtil kan levere politisk uafhængig public
service, hvilket understreger nødvendigheden af organisatorisk hykleri.
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6.2.4. Delkonklusion
Dansk politik kan siges at påvirke DR’s eksterne formidling af deres interne beslutninger på flere
forskellige måder. Her vil vi først og fremmest sætte spørgsmålstegn ved, om den strukturelle
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beslutningskommunikation, der gensidigt på virker og irriterer systemerne, men som ligeledes
øger kompleksiteten internt i DR. I den forbindelse kan organisatorisk hykleri iagttages som en
kompleksitetsreducerende mekanisme til at håndtere forskellige politiske stakeholderes krav. Vi
får dog indsigt i diskrepanser mellem subsystemerne i forhold til, hvordan DR bør håndtere
situationen, og hvordan de rent faktisk tilslutter sig beslutningskommunikationen. Dermed kan
man argumentere for, at organisationen som helhed forholder sig til interne modstridende krav i
bestræbelsen på at opnå legitimitet blandt politiske partier i omverdenen. Her får vi indsigt i, at
respondenternes beskrivelse af public service spiller en helt central rolle, da det både kan ses som
et organisatorisk aktiv – men ligeledes som eksternt tillidsvækkende. I forlængelse af dette
optræder distinktionen politisk uafhængighed ┐særlige politiske hensyn og vice versa som
organisationens overordnede paradoks i en PR-sammenhæng: Begge udelukker hinanden – men
samtidig er de hinandens forudsætninger, når det omhandler DR’s legitimitet og
eksistensgrundlag i omverdenen. Her kan man argumentere for, at politisk uafhængig public
service som narrativ strategi i sig selv er et særligt politisk hensyn, fordi det netop bidrager til
konsistens i DR’s selvfremstilling i forhold til politiske partier i omverdenen.

6.3. Tredje analysedel
I denne analysedel vil vi fokusere på besvarelsen af vores tredje og sidste underspørgsmål:
Hvordan imødekommes DR’s eksterne kommunikation af forskellige politiske stakeholdere? Her
vælger vi at foretage en dokumentanalyse af pressemateriale og nyhedsartikler i et
stakeholderteoretisk perspektiv. I den forbindelse vil vi analysere DR’s eksterne kommunikation
i forhold til forskellige politiske stakeholdere og foretage en stakeholderanalyse – i forlængelse
af delkonklusionerne fra de to forrige analysedele. Formålet med denne analysedel er således at
identificere og prioritere de vigtigste politiske stakeholdere samt opnå indsigt i, hvordan de har
betydning for DR’s sikring af legitimitet.

6.3.1. Balancegangen mellem politiske stakeholderrelationer
Eftersom politiske relationer kan anses for værende essentielle for DR’s eksterne formidling af
interne beslutninger, finder vi det relevant at undersøge nærmere, hvordan organisationens
eksterne kommunikation imødekommes af politiske partiorganisationer i omverdenen qua
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Freemans normative stakeholderbegreb. Da regeringen og DF indgår aftalen om de økonomiske
rammer for medieforliget den 16. marts 2018, udsender DR pressemeddelelsen Nødvendigt med
omfattende reduktioner, hvori den daværende bestyrelsesformand blandt andet udtaler:
Besparelser i denne størrelsesorden vil nødvendiggøre omfattende reduktioner i
DRs aktiviteter og væsentlige omprioriteringer (…) Det vil få konsekvenser i en tid,
hvor uafhængig, national journalistik er under pres fra internationale medier
baseret på andre hensyn end uafhængig public service (…) DRs ledelse påtager sig
naturligvis opgaven med at tilpasse DR til de rammer, der besluttes politisk. (DR
Presse, 2018)
Her kan man argumentere for, at DR forsøger at tilgodese forskellige holdninger og interesser
blandt politiske partier ved netop at påpege konsekvenserne af besparelserne, men samtidig
anerkende politikernes ret til at fastsætte de økonomiske rammer for organisationen. I en artikel
næste dag afviser Peter Skaarup (DF) påstanden om, at det vil gå ud over det danske indhold,
mens Bock (LA) lægger vægt på, at det er et spørgsmål om prioriteringer, som selvfølgelig vil
kunne mærkes, hvilket Brian Mikkelsen (KF) og Kristian Jensen (V) erklærer sig enige i. Omvendt
er en samlet opposition uenig i omfanget af besparelser, hvor Morgens Jensen (S) eksempelvis
argumenterer for, at der er tale om en grov beskæring med omfattende konsekvenser til følge
(Fejerskov, Heltoft, & Skærbæk, 2018).
Det, som vi finder bemærkelsesværdigt i denne sammenhæng, er dog, at DR’s udmelding kan siges
at favne samtlige politiske perspektiver – nærmest til perfektion. Dette kan netop sættes i relation
til Freemans normative stakeholderbegreb, hvor der er et strategisk fokus på at skabe værdi for
konkrete stakeholdere frem for en samlet offentlighed eller omverden. Man kan dog argumentere
for, at problematikken omkring dette består i, at DR umiddelbart opererer ud fra noget, som
minder om en fixed stakes-logik, hvor organisationen blot forsøger at opnå så få skader som
muligt. Men samtidig kan man stille spørgsmål ved, om DR overhovedet har et alternativ? På trods
af, at Zenia Stampe (RV) fortæller, at medieforliget vil have kort levetid, såfremt oppositionen
vinder næste folketingsvalg (Pagh-Schlegel, 2018), tegner der sig et billede af, at de politiske
partiorganisationer generelt er fastlåst i to lejre: De, som står bag aftalen og er fortalere for
besparelsen på 20 procent – og de, der står uden for som modstandere af den (Blædel & Hansen,
2018). Dermed kan man argumentere for, at DR er nødsaget til at betragte konflikter som
afgrænsede til to fastdefinerede politiske stakeholdergrupper med modsatrettede krav og
forventninger til organisationen. Dette gør det således problematisk at legitimere forskellige
stakeholderes indflydelse på organisationens beslutninger, da de selv må forholde sig til det
politiske
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59

skaber en bedre balance mellem private og statsstøttede medier: ”Mange private medier tager
penge for deres webindhold, men det er svært at praktisere, så længe DR har en fuldt udviklet
avislignende nyhedsvirksomhed på nettet” (Schollert, 2018). Man kan således argumentere for,
at nogle af de øvrige medieorganisationer ikke blot er formidlere af den politiske debat omkring
DR – men i stedet kan karakteriseres som proaktive og havende interessesammenfald med
stakeholdergruppen bestående af regeringen og DF.

6.3.1.1. Sammenfald mellem stakeholdergruppers interesser
For os at se, kommer DR’s konkrete tiltag i forhold til Freeman et al.’s teori om managing for
stakeholders ikke mindst til udtryk i måden, hvorpå de lancerer spare- og udviklingsplanen. Som
vi tidligere har været inde på, så opererer de interne organisationsfortællinger blandt andet ud
fra distinktionen besparelser ┐udvikling, hvor selektionen netop varierer ud fra, hvilket
subsystem, der iagttager. Generaldirektøren beskriver selv planen således i pressemeddelelsen
Omfattende forandringer i DR:
Der er truffet en politisk beslutning om at reducere DR’s økonomi med 20 procent.
Det bliver hårdt, men vi har taget opgaven på os. Samtidig har vi en ambition om at
udvikle DR bedst muligt til fremtidige generationer inden for de nye politiske og
økonomiske rammer. (Jensen, 2018)
Efterfølgende roses DR i flere af de store dagblades ledersektioner – blandt andet af Berlingske,
der skriver, at ”(…) helt overordnet er det sundt, at DR kommer til at fylde lidt mindre i det
samlede danske mediebillede” (Ritzau, 2018a). Oppositionspartierne i Folketinget beskylder dog
regeringen og DF for at forbryde sig mod armslængdeprincippet ved, at DR fremover skal afstå
fra at bringe lange onlineartikler (Ritzau, 2018b), og desuden kalder Jensen (S) det generelt set
for ”(…) en historisk forringelse” (Mansø, 2018). På den anden side udtaler Bock (LA) på vegne af
regeringen, at ”I fremtidens DR vil kvalitet, tilgængelighed og åbenhed være nøgleord. DR skal
adressere den øgede digitalisering og danskernes forandrede medievaner (…)” (Miles, 2018),
mens Peter Skaarup beretter, at ”Det er fint, hvis der drosles ned på ting, som går private medier
i bedene” (Ritzau, 2018c). Her kan man umiddelbart argumentere for, at DR rent faktisk skaber
værdi for de to stakeholdergrupper ved både at fokusere på udviklingen af DR fremadrettet og
den økonomiske reduktion – fordi begge grupper får noget at arbejde med i den politiske debat.
I den forbindelse tegner der sig i højere grad et billede af noget, som minder om joint stakesmodellen,
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kommunikationen. Dette kan netop betragtes som strategisk managing for stakeholders, der
styrker relationen til DR og vækker tillid til organisationen. Når DR begræder besparelserne og
hilser udviklingen velkommen på samme tid, forsøger de muligvis både at legitimere
stakeholdergruppernes indflydelse på organisationen – og sig selv som politisk uafhængig.
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Desuden finder vi det interessant, at overgangen fra licens- til skattefinansiering fylder
bemærkelsesværdigt lidt i både den politiske debat og DR’s eksterne kommunikation på trods af,
at det internt vækker stor bekymring. Med andre ord kan man argumentere for, at der
hovedsageligt er tale om politisk værdiskabelse på tværs af stakeholderrelationer, som hele
organisationens virke afhænger af.

6.3.2. DR’s politiske og sociale ansvar
Hvad angår CSR i et stakeholderperspektiv er der især fokus på, at organisationers sociale ansvar
skal målrettes krav og interesser hos relevante stakeholdere – for at styrke eller vedligeholde
relationerne til dem. Da regeringen og DF forhandler sig frem til medieforliget, udtaler Jensen (V),
at: ”DR skal fokuseres mod sin kerneopgave. Det er nyhedsformidling, kulturformidling og
historieformidling” (Fejerskov et al., 2018). Man kan hermed argumentere for, at han pålægger
DR at være ansvarlige for formidlingen af samfundsrelevant og dannende indhold. I den
forbindelse finder vi det interessant at se nærmere på, hvordan organisationen netop vælger at
prioritere deres programflader fremadrettet, idet generaldirektøren udtaler: “DR vil fortsat
producere indhold til alle grupper i befolkningen, men der vil blive prioriteret hårdt for at
koncentrere kræfterne om DR’s styrkepositioner. Områderne sport, underholdning, livsstil og
udenlandsk fiktion bliver markant beskåret” (Jensen, 2018). Måske målretter DR’s
ledelsessubsystemer dermed et strategisk fokus på at skabe værdi for relevante politiske
stakeholdere og er yderst opmærksomme på, hvem de konkret skaber politisk værdi for. Man kan
overveje, om formålet med dette er at styrke en relation, som allerede på givne tidspunkt har
skabt megen debat og muligvis resulteret i en magtkamp på tværs af politiske stakeholdere? Heraf
kan DR’s sociale ansvar betragtes som politisk defineret, eftersom DR overordnet set vælger at
efterleve netop de krav, som politikerne stiller – i form af beslutningskommunikation, der går på
tværs mellem politiske partier i omverdenen og subsystemer i organisationen.
Netop public service-kontrakten kan antages at danne rammen om DR’s sociale ansvar, da
regeringen og DF her definerer organisationens eksistensgrundlag og formål – forankret i
samfundsmæssige målsætninger. I forlængelse heraf kan DR’s CSR-aktiviteter også anses som en
integreret del af organisationen, fordi de skal tjene et samfundsmæssigt formål til nytte for hele
befolkningen. Man kan således argumentere for, at joint stakes-modellen praktiseres på et
fundamentalt plan i forhold til hele organisationens eksistensgrundlag. Samtidig diskuteres
public service-kontrakten flittigt blandt meningsdannere i den offentlige debat – blandt andet
kravene til et øget fokus på kristendom. Tidligere kulturminister, Per Stig Møller (KF), lægger her
vægt på, at man går for vidt ved at skærpe kravene, der første gang blev en del af kontrakten i
2011 (Krak, 2018). Vi finder dog ikke officielle udtalelser fra DR, som udtrykkeligt forsøger at
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underlægge sig denne programretning i et større perspektiv. Enten kan man argumentere for, at
de prøver at undgå krav fra visse politiske partier – eller alternativt ønsker at tilgodese partier,
der ikke ønsker en mere målrettet indsats mod et kristent fokus. DF nævnes i flere artikler som
frontløber for denne mere fokuserede religiøse kurs for DR, hvorom eksempelvis Katrine Winkel
Holm (DF), som også sidder i DR’s bestyrelse, støtter op: ”Det skal, hedder det som noget nyt,
»være tydeligt, at vort samfund bygger på folkestyre og har sin rod i kristendommen«. Man skal
være enten asatroende eller nyateist for at kunne have noget imod denne formulering” (Jelved &
Holm, 2018). Politikere i oppositionen mener tværtimod, at det er et angreb på religionsfriheden,
og Marianne Jelved (RV) påpeger blandt andet:
I den foregå ende public service-kontrakt stod der: »DR skal medvirke til at fremme
integrationen i det danske samfund.« Det giver mening i et å bent samfund, hvor borgerne,
der har mange forskellige etniske baggrunde, skal føle sig velkommen og som deltagere i
alle mulige fællesskaber på lige fod med hinanden i samfundsliv og arbejdsliv og fritidsliv.
(Jelved & Holm, 2018)
DR’s tavshed i denne debat kan muligvis tolkes som et udtryk for, at man ikke ønsker at
misligholde kravene fra regeringen og DF, mens man samtidig gør et forsøg på at vedligeholde
krav og forventninger fra oppositionen. Men selvom DR’s sociale ansvar på mange måder
defineres i public service-kontrakten, må de være opmærksomme på et splittet politisk system,
som gør det svært for DR at navigere i – samtidig med at fremstå politisk uafhængig. DR’s PRudfordringer i et CSR-perspektiv kan dermed diskuteres i retningen af modstridende
stakeholderkrav. Dette kan argumenteres for at begrænse DR’s kommunikative råderum, såfremt
særlige politiske hensyn samtidig er en forudsætning for at opnå legitimitet.

6.3.2.1. Forskellige sondringer mellem tillid og mistillid
Når man ser på DR’s eksterne kommunikation i et CSR-perspektiv, finder vi det ligeledes
interessant, hvordan de forskellige stakeholdergrupper i sig selv kan iagttages som
organisationssystemer, der skaber og reproducerer sig selv ud fra egne enheder. Vi ser netop
indikationer på, at dette afføder en række problematikker, da de to overordnede
stakeholdergrupper hver især kan siges at anvende DR’s eksterne kommunikation til henholdsvis
at kritisere eller forsvare public service-kontrakten ud fra distinktionen besparelser/forringelser
┐udvikling/optimering og omvendt. Eksempelvis kritiserer Rasmus Nordqvist (ALT), at ”(…) man
i så høj grad detailstyrer, hvad DR må” (Brandsen, 2018), mens Bock (LA) udtaler, at ”Der er
hverken mere eller mindre armslængdeprincip i denne public service-kontrakt, end der har været
i de tidligere” (Melander, 2018). I denne henseende finder vi det bemærkelsesværdigt, at tilliden
til DR’s sociale ansvar iagttages ud fra public service-kontrakten som politisk projekt – og ikke
hvorvidt DR udmønter public service-kontrakten i form af deres spare- og udviklingsplan.
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Figur 14. Distinktionen mistillid ┐tillid med public service-kontrakten som blind plet.

Men det er samtidig her, hvor vi kan iagttage et markant brud med vores hidtidige opdeling af
stakeholdergrupper mellem regeringen (V, LA, KF), DF samt DM på den ene side – og
oppositionen (S, RV, EL, SF, ALT) på den anden side. Hvor sondringen mellem mistillid og tillid i
den politiske debat mellem regeringen og oppositionen kan argumenteres for at have rod i selve
public service-kontrakten, så debatterer politikere fra DF ud fra et andet fokus. Eksempelvis
forholder Morten Marinus (DF) sig særligt kritisk til, at DR fremadrettet vil spare de daglige
sportsnyheder væk, fordi man ”(…) jo ikke nøjes med at lave et nyhedsprogram én gang om ugen.
Det her er om igen” (Hartung, 2018), ligesom Peter Skaarup (DF) mener, at politikerne
fremadrettet skal ”(…) stille nogle bedre krav til nogle af de ting, som DR leverer” (Ritzau, 2018c).
Man kan således argumentere for, at DF ikke drager distinktionen mistillid ┐tillid med public
service-kontrakten som blind plet – men derimod DR’s spare- og udviklingsplan.
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Figur 15. Distinktionen mistillid ┐tillid med DR’s spare- og udviklingsplan som blind plet i stedet for public servicekontrakten.

DF kan altså karakteriseres som afvigende fra de to stakeholdergrupper, da de sår mistillid om
selve organisationen: DR udmønter ikke public service-kontrakten på samme måde, som man fra
politisk side havde forventet. Hermed tegner der sig en kompleks situation for DR i et CSRperspektiv, da DR’s ansvar overfor konkrete politiske stakeholdere i omverdenen ikke blot er at
udfylde rammerne inden for public service-kontrakten – men i ligeså høj grad at varetage
politiske stakeholderes interesser inden for rammerne. På den måde leder dette os tilbage til
organisationens PR-mæssige paradoks, hvor DR opnår legitimitet som politisk uafhængig public
service-udbyder gennem særlige politiske hensyn. I den forbindelse kan Freeman et. al.’s begreb
om company stakeholder responsibility siges at få en noget anden betydning, end det formentlig
var tiltænkt oprindeligt. Når DF som politisk stakeholder er medskaber af DR, bidrager til deres
succes og mærkes af konsekvenserne for deres aktiviteter, betyder det således, at de er med til at
definere, hvad public service er – på begge sider af rammerne. Det betyder, at distinktionen public
service ┐ikke public service i denne kontekst drages med stakeholderens kulturpolitik som blind
plet.
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Figur 16. Distinktionen public service ┐ikke public service med kulturpolitik som blind plet.

Her finder vi det især interessant, hvordan disse indsigter åbner op for nye spørgsmål i forhold
til vores forrige analysedele. Vender vi blikket tilbage mod Figur 13 fra anden analysedel, kan man
overveje, om ikke legitimitet med rette kan erstattes med managing for stakeholders eller
company stakeholder responsibility? Såfremt man argumenterer for, at særlige politiske hensyn
er vejen til legitimitet som politisk uafhængig, kan man vel samtidig antage, at det ligeså meget
handler om at skabe værdi for politiske stakeholdere? Problematikken består dermed i, at
organisationen iagttages meget forskelligt – både af de interne subsystemer og af de politiske
partiorganisationer i omverdenen. Derfor er DR ikke blot nødt til at forholde sig til modstridende
krav helt generelt. Man kan ligeledes argumentere for, at de er nødt til at tilgodese forskellige
politiske stakeholdere i alt, hvad de foretager sig, hvis de skal fremstå politisk uafhængige og
levere upartisk public service. DR’s company stakeholder responsibility kan på den måde anses
for effektueret gennem særlige politiske hensyn internt og eksternt.

6.3.3. Relationen mellem politiske stakeholderpositioner
Ser vi på disse mange forskellige iagttagelser af DR og deres bidrag til den politiske debat, kan
man med udgangspunkt i Mitchell et al.’s salience model forbinde disse krav med magtrelationer
samt urgency- og legitimitetsperspektiver. Indtil nu har vi valgt at opdele DR’s stakeholdere i to
overordnede grupper bestående af regeringen, DF, DM overfor oppositionen – blandt andet ud
fra interessesammenfald. Men når man går i dybden med organisationens magtrelationer, kan
man i stedet argumentere for, at det er meget mere komplekst. Vi er dog opmærksomme på, at
der er mange stakeholdere, vi endnu ikke har været inde på, men som potentielt kandiderer til at
have en politisk stakeholderposition – heriblandt meningsdannere, eksperter samt andre
branche- og interesseorganisationer end DM. Vi ser eksempelvis, hvordan Danmarks Idræts-
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Forbund kritiserer nedprioriteringen af DR Sport og appellerer til politisk indgriben (Dehn,
2018), mens formanden for foreningen af danske komponister og sangskrivere kalder lukningen
af radiokanalerne P6 Beat og P8 Jazz for en katastrofe (Jørgensen 2018). Men når DR’s PRudfordringer beror på at agere upartisk, mens de er nødsaget til at tage særlige politiske hensyn,
mener vi, det er centralt at have in mente, at dette forhold muligvis konstitueres på baggrund af
en magtrelation mellem politikere og DR.
Organisationens relation til politiske partier kan betragtes som funderet i deres
eksistensgrundlag, der udtrykkes gennem public service-kontrakten, hvormed det er en
selvfølgelige for DR at leve op til politiske krav, ligesom det er en selvfølgelige at være upartisk.
Netop DR’s politiske uafhængighed manifesteres ud- og indadtil via armslængdeprincippet, som
oppositionen mener, at public service-kontrakten udfordrer, hvorom Morten Østergaard (RV)
udtaler: ”Det makværk skal vi have lavet om hurtigst muligt. Vi tør tage opgøret, det er
nødvendigt, for det gælder vores demokrati” (Ritzau, 2018b). I den forbindelse kan regeringen og
DF argumenteres for værende salient stakeholdere, fordi magtforholdet her er så dominerende,
at en analyse af stakeholderkrav nærmest synes implicit. Men vi finder det dog essentielt at sætte
spørgsmålstegn ved, hvordan politiske stakeholdere netop forholder sig til DR’s eksterne
kommunikation i et magtperspektiv. Da spare- og udviklingsplanen fremlægges, er Bock (LA)
nemlig positivt indstillet i forhold til, hvordan organisationen ønsker at leve op til forpligtelserne
i public service-kontrakten: ”DR har selv på vist vejen med kanalstrukturen, og det vil jeg gerne
kvittere for. Den lægger op til, at DR skal være et kulturelt fyrtå rn, og den kigger ind i
digitaliseringsudfordringen og adresserer, at vi har en generationskløft” (Ritzau, 2018d).
Som tidligere nævnt får DR til gengæld hård kritik fra DF, da Marinus (DF) udtaler om
spareplanen: ”Jeg beder DR om at leve op til den tekst, der står i public service-kontrakten, som
deres bestyrelsesformand skrev under mandag eftermiddag. Den ser DR ud til at bryde mindre
end ét døgn efter” (Hartung, 2018). Såfremt vi antager, at regeringen accepterer DR’s udmøntning
af public service-kontrakten, kan man således anse dem som en dormant stakeholder, der bakker
op om DR’s selvstændighed i et politisk perspektiv, fordi de ikke stiller krav, som kræver
organisationens umiddelbare opmærksomhed. Derfor kan man overveje, om DF i stedet kan
iagttages som farlig i et stakeholderperspektiv. DF pålægger nemlig DR yderligere krav, hvormed
de stadig må have en vis grad af urgency, selvom regeringen umiddelbart ikke legitimerer
kravene endnu. Omvendt kan man argumentere for, at så længe, DF bliver ved med at stille krav
og ytre kritik, må DR forholde sig hensynsfulde over for dem – såfremt organisationen skal
fremstå politisk uafhængig. I henhold til DR’s primære PR-udfordringer ser vi således, at
organisationen særligt må forholde sig til magtrelationen mellem sig selv og DF. På den måde
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opretholder DF en magtrelation til DR, fordi de besidder muligheden for at påføre DR yderligere
besparelser og restriktioner.
Holder vi disse argumenter sammen med vores forrige analysedel kan man argumentere for, at
DR’s særlige politiske hensyn ikke udelukkende bunder i at opnå legitimitet som politisk
uafhængig medieorganisation – men ligeledes en måde, hvorpå presset fra politiske stakeholdere
i omverdenen håndteres og bearbejdes strategisk. Her medvirker salience modellen ikke blot til
at belyse differentieringen blandt politiske stakeholdere ud fra magt, urgency og legitimitet. Den
giver os ligeledes indsigt i den politiske omverdenskompleksitet, som DR er tvunget til at navigere
i internt som eksternt. Samtidig kan der argumenteres for, at oppositionen har et legitimt krav, i
og med at DR forventes at være upartisk og politisk uafhængig, hvilket kan siges at gøre
oppositionspartierne til latente stakeholdere i en discretionary position. Så længe et
regeringsskifte udebliver, har de umiddelbart ingen reel magt over DR, hvormed kravene ikke har
urgency – med mindre de yderligere legitimeres, fordi beslutningskommunikationen hos DR er
normstridende, idet den er politisk detailstyret. Alligevel påpeger en lang række politikere blandt
oppositionspartierne, at dette allerede er tilfældet med den nye public service-kontrakt. Jacob
Mark (SF) mener eksempelvis, at de politisk uafhængige medier bør styrkes, da det modsatte
tangerer til detailstyring: “Man skal ikke gå ind og detailregulere, hvordan et mediehus som DR
skriver sine artikler. Vi bor jo ikke i en bananrepublik” (Ritzau, 2018b). Dermed kan man
argumentere for, at oppositionen selv opererer med distinktionen public service ┐statsmedier,
ligesom ansatte i DR selv gør det. Her består problematikken dog i, at et konkret eksempel på en
overtrædelse af armslængdeprincippet, som kan give oppositionen urgency, umiddelbart kræver
DR’s bekræftelse af selv samme, når regeringen blankt afviser det (Melander, 2018).
Man kan derudover argumentere for, at medierne spiller en stor rolle i medieforliget, i og med at
de formidler – og deraf muligvis legitimerer – etableringen af nye politiske rammer, hvilket kan
siges at bidrage til et konfliktfyldt politiseret mediebillede, som øger kompleksiteten for såvel
politikere og organisationer som borgere eller brugere. I den forbindelse kan de ved første øjekast
kategoriseres som latente stakeholdere i en demanding position, hvorfra de selv opnår legitimitet
ved at bidrage til samfundets selvbeskrivelse på tværs af systemer. I forlængelse af dette kan der
dog argumenteres for, at medierne i højere grad er expectant frem for latent, fordi de derigennem
påvirker de generelle holdninger omkring organisationen og herved indtager en indirekte
magtposition overfor DR. Derfor kan man anse dem for værende dominant stakeholdere, som
skaber reaktioner i politiske organisationssystemer, til hvem en tillidsfuld relation skal
prioriteres. I forlængelse af dette mener vi, at meningsdannere fortjener deres egen
stakeholderposition, fordi mange af dem ikke blot er ansat til at debattere gennem konkrete
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medier – men ofte udtaler sig som selvstændige eksperter eller kommentatorer på tværs af
medier. Eksempelvis ser vi, hvordan den politiske kommentator Hans Engell allerede længe før
medieforliget har udøvet kritik mod DR (Benner & Brovall, 2014), mens forfatteren Knud Romer
protesterer direkte mod besparelserne (Romer, 2018). Vi vil dermed argumentere for, at
meningsdannere kan betragtes som expectant stakeholdere, der positioneres som dependent, da
kravene, de debatterer og stiller til DR, påkalder handling og til dels legitimeres gennem
medierne.
Som tidligere nævnt ser vi ligeledes DM som betydningsfulde for debatten. En svækkelse af DR
betyder, ifølge DM selv, bedre forhold for dagbladene, idet de får mulighed for at generobre
digitale markedsandele. Her kan der umiddelbart argumenteres for, at de ikke har reel magt –
men derimod en interesse i at præge hele debatten omkring et mindre DR. Dette ser vi
eksempelvis komme til udtryk i kulturministerens argumentation for den nye public servicekontrakt: “Det, at man få r konkurrence, og at man få r nogen som tænker anderledes, er med til at
skabe udvikling bå de i de små og store institutioner. Generelt er øget konkurrence og større
mangfoldighed godt” (Dannemand, 2018). Forhenværende formand for DM, Morten Langager,
udtaler eksempelvis, at: “Det er ikke til gavn for samfundet, hvis journalistik som er betalt via
skattekroner udkonkurrerer de private medier” (Ritzau, 2018b). Som tidligere nævnt handler
regeringen, DF og DM dermed ud fra flere af de samme overbevisninger, når de gør krav på et
mindre DR. DM besidder således evnen til at legitimere og skabe urgency om regeringen og DF’s
krav, fordi brancheorganisationen iagttager sig selv som en udfordret industri, der giver
anledning til nye politiske rammevilkår for DR. Men i og med at DM i højere grad afspejler et
direkte konkurrerende alternativ til DR, mener vi ikke, at deres krav som sådan er legitimerbare
i forhold til brede samfundsmæssige normer, hvorfor de kan betragtes som en latent stakeholder
i en demanding position.
Ser man på DR’s mest salient stakeholdere tegner der sig et billede af tendenser i en kompleks
omverden, hvor organisationen må forholde sig til politiske partier med regeringen og DF i stærke
magtpositioner. Vi mener dog ikke, at DR slet ikke påvirkes af oppositionen, DM og øvrige
medieorganisationer. I den forbindelse finder vi det bemærkelsesværdigt, at DR kontinuerligt
synes at kommunikere eksternt med henblik på at agere neutrale eller upartiske, så den politiske
debat om DR begrænses til at foregå internt mellem de politiske stakeholdere. Ved at adressere
den eksterne kommunikation på denne måde, kan man netop argumentere for, at DR forsøger at
vedligeholde og styrke relationer til de magtforhold, som organisationen underlægges, samt
legitime og urgent krav fra øvrige stakeholdere.
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Figur 17. Stakeholder salience model med politiske stakeholderpositioner.

Vi vælger på nuværende tidspunkt at lade den definitive stakeholderposition stå åben, da vi vil
argumentere for, at situationen er så kompleks, at vi i den efterfølgende diskussion vil reflektere
over, hvilken politisk stakeholder, der kan indtage denne position i forbindelse med
medieforliget.

6.3.3.1. Et aktiv i den politiske debat
Det, som vi finder bemærkelsesværdigt ved de politiske stakeholderes imødekommelse af DR’s
eksterne kommunikation, er først og fremmest, at DR ikke forholder sig til den politiske debat –
men derimod passivt bidrager til den. Eksempelvis udtaler generaldirektøren i et interview:
Det er selvfølgelig en spareplan, fordi det er besluttet, at DR’s økonomi skal
reduceres med 20 pct. (...) Det betyder, at vi kommer til at lukke tilbud og afskedige
rigtigt mange medarbejdere. Men det er også en udviklingsplan, og det er det, fordi
vi imødegår den medieudvikling, vi står i, og fordi vi har ambitioner om – med
planen – at lægge et nyt spor for DR i fremtiden. (Melander & Palludan, 2018)
På den måde kan man argumentere for, at DR eksternt ikke har mulighed for at forholde sig til
politiske argumenter blandt oppositionspartierne, hvis de samtidig skal fremstå som en politisk
uafhængig medieorganisation. Generaldirektøren bliver således nødt til at stå på mål for DR’s
egen plan – og dermed public service-kontrakten – for ikke at stemple DR som et statsmedie uden
armslængde. Omvendt kan man dog betragte dette som et udtryk for loyalitet til de politiske
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stakeholdere, der står bag medieforliget, hvilket vi netop ser komme til udtryk i de forskellige
organisationsfortællinger, som bidrager til den interne differentiering af subsystemer i DR. Her
iagttager nogle respondenter det nemlig som om, at DR lægger sig ned ”(…) i stedet for at forsvare
det, vi egentlig kan (…)” (Bilag 2, s. 58), mens det for andre er ”(…) det rigtige standpunkt (…)”
(Bilag 2, s. 76). Således kan man argumentere for, at det samme, der internt bidrager til konflikt
mellem organisationens subsystemer, bidrager til den politiske debat og dermed konflikt i
omverdenen blandt politiske stakeholdere.
DR’s PR-udfordringer kan således sættes i relation til DR’s egen position i den politiske debat,
eftersom deres forsøg på at værne om politisk uafhængig public service i sig selv er betinget af
politiske stakeholdere i omverdenen. Man kan med andre ord argumentere for, at DR på mange
måder er nødt til at agere som et statsmedie, hvis de både skal legitimere sig selv som public
service og undgå yderligere beskæringer. I den forbindelse finder vi overensstemmelserne
mellem DR’s lancering af spare- og udviklingsplanen samt regeringens udtalelser interessante.
Lighederne mellem hvad Bock (LA) beskriver som et kulturelt fyrtårn, der ”(…) kigger ind i
digitaliseringsudfordringen og adresserer, at vi har en generationskløft” (Ritzau, 2018d), og
generaldirektørens ambition om, at imødegå ”(…) den medieudvikling, vi står i (…)”, virker
forholdsvist slående. Hvor DM gør deres entré i den politiske debat og præger, hvad public
service-kontrakten skal indebære, kan man i stedet betragte DR som afventende, lydhøre og til
dels adlydende i forhold til politiske strømninger i omverdenen. På den måde kan man
argumentere for, at DR’s selvfremstilling som upartiske og dermed inaktive i den politiske debat
resulterer i, at de selv bliver tingsliggjort i den. Dette kan således siges at skabe betydelige
restriktioner for organisationen både internt og eksternt, hvormed DR’s eget rum til at
kommunikere faciliteres af politikere i omverdenen. Derfor kan imødekommelsen af DR’s
eksterne kommunikation blandt forskellige politiske stakeholdere netop iagttages som værende
et modellerbart aktiv i den allerede eksisterende politiske debat.

6.3.4. Delkonklusion
Imødekommelsen af DR’s eksterne kommunikation varierer forholdsvist kraftigt af de forskellige
politiske stakeholdere. Umiddelbart synes DR’s udmeldinger at favne samtlige politiske
stakeholdere, hvis man overordnet ser dem som fastlåst i to lejre: Regeringen (V, LA, KF) og DF,
som står bag medieforliget og er fortalere for besparelsen på 20 procent – og
oppositionspartierne (S, RV, EL, SF, ALT), som står uden for medieforliget og kritiserer publicservice-kontraktens indhold. I den forbindelse argumenterer vi for, at DR’s PR-udfordringer i et
CSR-perspektiv kan diskuteres i retningen af modstridende stakeholderkrav, hvor særlige
politiske hensyn samtidig er en forudsætning for at opnå legitimitet blandt politiske stakeholdere
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i omverdenen. Særligt finder vi, at DR kan siges at skabe værdi på tværs af deres stakeholdere
uden selv at adressere nogle krav overhovedet. Med andre ord har DR et meget smalt rum at
kommunikere i, mens de samtidig bestræber sig på at leve op til modstridende krav fra politisk
side, og tilgå debatten således, at diskussionerne forbliver internt mellem politiske stakeholdere.
En central pointe for kravene til DR er, at organisationen kan argumenteres for værende betinget
af de magtrelationer, som den indgår i. Medierne kan i denne forbindelse defineres som proaktive
medskabere af debatten, mens DF adskiller sig fra de øvrige politiske stakeholdere ved fortsat at
udøve kritik til DR’s udmøntning af public service-kontrakten – og kan på den måde anses for
DR’s farligste stakeholder. Vi argumenterer således for, at DR’s PR-udfordringer ikke blot består
i, at de skal tage særlige politiske hensyn for at fremstå som politisk uafhængig. Deres
selvfremstilling som politisk uafhængige og inaktive resulterer ligeledes i, at de eksternt
tingsliggøres som et modellerbart aktiv i den allerede eksisterende politiske debat.
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7. DISKUSSION
I forlængelse af den samlede analyse vil vi diskutere centrale pointer fra de tre delkonklusioner i
forhold til specialets problemformulering: Hvilke udfordringer står DR overfor med medieforliget
i forhold til at styrke politiske relationer og sikre sig legitimitet i omverdenen fremadrettet? For os
at se, åbner analysen i høj grad op for helt nye refleksioner – ikke mindst omkring CSR i et politisk
perspektiv,

brugernes

politiske

stakeholderposition,

den

interne

differentiering

af

organisationssystemet og udfordringerne med at skabe en gensidig forståelse mellem
organisation og omverden.

7.1. Den politiske tingsliggørelse af DR
Afslutningsvis i analysen argumenterer vi for, at DR’s passivitet i den politiske debat resulterer i,
at de bliver et modellerbart aktiv i den. Dette kan umiddelbart ses som en konsekvens af DR’s
bestræbelse på at leve op til modsatrettede krav, hvor legitimitet som politisk uafhængig
medieorganisation opnås gennem særlige politiske hensyn. I den forbindelse mener vi, at
Freeman et. al’s CSR-begreb spiller en central rolle, eftersom DR’s sociale ansvar kan betragtes
som politisk defineret. Omvendt kan man argumentere for, at CSR i forhold til DR’s situation får
en noget anderledes betydning, end den normalt tillægges. Skal CSR fungere som en integreret
del af organisationens politiske virke, bliver målsætningen således at producere og formidle
indhold, der ligger i forlængelse af stakeholderes politiske dagsorden. Men hvilken betydning har
dette for styrkelsen af politiske relationer og sikring af legitimitet fremadrettet? Her er det vigtigt
for os at understrege CSR-begrebets brede spændvidde, i og med at det omfatter en lang række
tiltag, som DR allerede kan siges at arbejde med – heriblandt etik og ansvarlighed (DR Etik, 2015).
Men i denne konkrete kontekst, hvor politiske stakeholdere kan siges at påvirke
beslutningskommunikation på tværs af organisationen, bør DR i et CSR-perspektiv agere i forhold
til at varetage politiske partiers interesser og gøre dem til aktive medskabere. Vender vi tilbage
til respondenternes distinktion public service ┐statsmedier, kan CSR-aktiviteter i denne
sammenhæng vel sidestilles direkte med statsmediers ageren? Dermed er CSR ikke blot
ensbetydende med særlige politiske hensyn – men politisk styring, hvorfor dette samtidig kan
argumenteres for at udgøre den blinde plet i vores egen første ordens iagttagelse af DR’s CSRaktiviteter i analysen.
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Figur 18. Distinktionen CSR ┐ikke CSR med politisk styring som blind plet.

I analysen forsøger vi ligeledes at belyse det paradoksale ved nærmest at skulle agere som
statsmedie for at opnå legitimitet som politisk uafhængig public service-udbyder, hvilket kan
siges at understrege problematikken omkring CSR’s rolle i forbindelse med styrkelsen af DR’s
politiske stakeholderrelationer. Hermed kan CSR ikke alene argumenteres for at bidrage til
tingsliggørelsen af DR i den politiske debat – men direkte bryde med rammerne for public servicekontrakten: ”DR er uafhængig af økonomiske, kommercielle og politiske interesser” (Bilag 3, s. 1).
I forlængelse af ovenstående kan DR’s forsøg på at imødekomme de mange modsatrettede krav
ligeledes betragtes som mere end bare et nødvendigt onde. Gennem analysen argumenterer vi
netop for, at organisatorisk hykleri er en forudsætning for, at DR kan navigere i den politiske
omverdens kompleksitet. Men derudover mener vi, at det kan diskuteres, hvorvidt dette gør dem
til et modellerbart aktiv udadtil: Når DR ikke er deltagende eller proaktive i den politiske debat,
underminerer de så ikke samtidig deres eget eksistensgrundlag? I den forstand kan Brunsson og
Freeman et. al’s teorier siges at bidrage til et perspektiv på DR som en organisation, der skal tage
bestik af politiske strømninger i omverdenen og agere derefter. Men håndteringen af alle disse
udefrakommende krav kan også sætte spørgsmålstegn ved organisationens virke, som jævnfør
public service-kontrakten baserer sig på, at DR er en selvstændig offentlig organisation, der ”(…)
upartisk understøtter borgernes handleevne i det danske folkestyre (…)” (Bilag 3, s. 1). På den
måde kan man argumentere for, at DR’s eksterne passivitet ikke blot bidrager til den politiske
tingsliggørelse af organisationen i debatten, men man kan i samme grad antage, at passiviteten
intensiverer mængden af politiske krav til organisationen, fordi DR’s sociale ansvar er politisk
defineret. Med andre ord kan DR i sig selv iagttages som et CSR-aktiv, der netop anvendes af
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politiske partier til at skabe værdi for egne stakeholdere – som en integreret del af deres
kulturpolitik. Dette sker således på bekostning af DR’s selvstændighed, i og med at distinktionen
public service ┐ikke public service drages med partiernes kulturpolitik som blind plet. Uanset om
”(…) DR skal fokuseres mod sin kerneopgave (…)” (Fejerskov et al., 2018), eller om man ikke skal
”(…) gå ind og detailregulere, hvordan et mediehus som DR skriver sine artikler” (Ritzau, 2018b),
så kan man argumentere for, at DR italesættes som en brugsgenstand og ikke en selvstændig
organisation, de politiske partiorganisationer bør være lydhøre overfor. Dermed kan man
argumentere for, at selvom et regeringsskifte skulle indtræffe, ændrer det ikke nødvendigvis på,
hvordan politiske stakeholdere omtaler DR og imødekommer deres eksterne kommunikation i
den politiske debat. Omvendt kan man diskutere, om det, der virker som en ekstern passivitet fra
DR’s side, i stedet er en bevidst strategi. Er det utilsigtet, at DR begrænser debatten til at foregå
mellem de politiske partier – eller forsøger DR på helt andre måder at påvirke debatten?

7.1.1. Brugernes politiske stakeholderposition
DR’s eksterne passivitet og den politiske debat omkring organisationen synes at resultere i en
række PR-udfordringer, hvormed særlige politiske hensyn fremstår som vejen til legitimitet i
omverdenen. I den forbindelse undrer det os, at DR ikke virker til at aktivere sine mange brugere
i forsøget på at opnå legitimitet og undgå yderligere besparelser: Hvordan forsøger DR egentlig
at påkalde sig opmærksomhed i denne komplekse situation? Her finder vi det især interessant, at
DR’s budgetoverskridelse – i forbindelse med byggeriet af DR Byen i 2007 – resulterede i årlige
besparelser på 287,5 millioner kroner fra 2007 til 2011 samtidig med, at de ekspanderede kraftigt
i indhold gennem nye radio- og tv-kanaler (DR Presse, 2007; DR Presse, 2011; Vester, 2008).
Derfor finder vi det relevant at stille spørgsmål ved, hvordan DR’s egne prioriteringer i spare- og
udviklingsplanen samt tilbageholdende tilgang til debatten alligevel kan iagttages som en
aktivering af deres brugere i et politisk perspektiv. For selvom DR fra politisk side bliver pålagt
at skalere sine seks tv-kanaler ned til fire som en del af medieforliget (DR Nyheder, 2018), vælger
man yderligere at lukke en tv-kanal og tre radiokanaler (Jensen, 2018) – hvoraf lukningen af P6
Beat og P8 Jazz eksempelvis fører til stor kritik af medieforliget (Jørgensen 2018). Her finder vi
det bemærkelsesværdigt, at DR samtidig stiger i positiv omtale blandt befolkningen i 2018, ifølge
YouGov Brandindex (Keldsen, 2019). Påpeger dette, at DR opnår større legitimitet og tillid på
baggrund af rigtige prioriteringer? Eller kan der argumenteres for, at idet DR lukker radiokanaler
med et stærkt bruger-community i forbindelse med besparelserne, aktiveres brugernes sympati
for organisationen, som dermed positionerer DR i en offerrolle?
Allerede få timer efter meldingen om den forestående lukning af P6 Beat ser vi netop, hvordan en
del af brugerne mobiliserer en underskriftindsamling imod lukningen af kanalen (Palludan,
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2018) – ligesom fremtrædende personer inden for musikbranchen kalder det for en skandale,
som skyldes et massivt politisk pres på DR (Nielsen, 2018). Vi undrer os derfor over, om dette er
en strategisk beslutning fra DR’s side, der har til formål at påvirke den politiske debat uden selv
at tage aktivt del i den. Er brugerne i virkeligheden en central politisk stakeholder, som vi ikke
har tillagt nok betydning i vores analyse? Ligesom vi tidligere har dokumenteret, lader DR i høj
grad politiske stakeholdere få indflydelse på deres interne beslutningskommunikation, men man
må vel antage, at politikerne i ligeså høj grad tager bestik af befolkningen – i form af DR’s
brugerflade? Med andre ord kan man argumentere for, at DR’s politiske deltagelse findes i deres
beslutninger om indhold, der skal lukkes, åbnes og bevares. Herigennem kan stærke brugercommunities således mobiliseres til at deltage i den politiske debat og modarbejde besparelserne,
uden at DR selv behøver at gøre det.
I forlængelse heraf mener vi, at det er relevant at diskutere, hvordan DR’s brugere netop kan
iagttages som politiske vælgere – og muligvis DR’s vigtigste politiske stakeholdere. Hvis man
sidestiller brugerne med vælgere, indtager de ligeledes en unik magtposition i forhold til DR, da
vælgerne får magt, i og med de politiske politiske partier tager bestik af dem. Derudover kan
brugerne karakteriseres som medbedømmere af alt, hvad DR foretager sig. Når organisationen
opfylder krav fra vælgerne, er det også, fordi deres holdninger kan siges at være
bedømmelseskriterier for accept og legitimitet i omverdenen, hvilket blandt andet kommer til
udtryk i omdømme- og meningsmålinger. Deraf kan man ydermere argumentere for, at vælgerne
har urgency, fordi deres opbakning kan betragtes som den ultimative målsætning i et PRperspektiv for både DR og politiske partier – at opnå tillid og legitimitet.
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Figur 19. Stakeholder salience model med brugere (vælgere) som definitive stakeholder.

Ud fra disse refleksioner kan man argumentere for, at det vil være mere nyttigt at gøre vælgerne
til aktive medskabere af organisationen – i relation til tidligere overvejelser omkring CSR. Men er
vælgerne ikke allerede det, når de har givet politikerne mandat til at sætte rammerne for DR?
Omvendt kan man argumentere for, at brugernes initiativer omkring underskriftindsamlinger
mod lukningen af specifikke radiokanaler skyldes et sammenstød med et af DR’s overordnede
formål, som også er nedfældet i public service-kontrakten: “DR skal tilbyde en bred
samfundsmæssig dækning og afspejle mangfoldigheden af kultur (...) på tværs af Danmark” (Bilag
3, s. 2). Med andre ord kan der stilles spørgsmål ved, om et smalt indgået medieforlig overhovedet
kan siges at afspejle DR’s brede brugerflade, og hvorvidt organisationen selv anvender dette som
et politisk aktiv i prioriteringen af indhold i kølvandet på medieforliget. Ikke desto mindre finder
vi især tre iagttagelser relevante for diskussionen fremadrettet i forhold til DR’s eksterne
kommunikation. Vi mener således, at man kan stille sig undrende overfor følgende:
1. Får CSR en problematisk rolle i relation til DR, når samfundsmæssige krav til
organisationen defineres politisk, hvormed politikere kræver, at organisationen både skal
agere som uafhængig og imødekomme deres krav?
2. Er DR’s passive tilgang til den politiske debat et strategisk valg, som aktiverer brugerne
og resulterer i øget tillid samt legitimitet til organisationen?

76

3. Kan brugerne i form af politiske vælgere anses som DR’s definitive stakeholder i et
politisk perspektiv, i og med at stemmeberettigede borgere besidder magt og kan stille
legitime krav – samt belyse forhold, der kræver både organisationens og politiske partiers
øjeblikkelige opmærksomhed?
Men særligt i dette speciale ønsker vi at undersøge, hvordan disse PR-udfordringer omkring tillid
og legitimitet kan ses fra et internt perspektiv. Derfor finder vi det relevant at diskutere, hvordan
en tilsyneladende passiv ekstern tilgang til den politiske debat, som både omhandler DR’s drift,
formål og fremtidige eksistens, påvirker organisationen internt.

7.1.2. Sammenhængen mellem intern differentiering og ekstern
kommunikation
Vender vi blikket tilbage mod den interne differentiering af organisationssystemet, som vi har
påpeget gennem analysen, mener vi, at det kan diskuteres, hvorvidt dette kan relateres til den
politiske tingsliggørelse af DR i debatten. Er de mange subsystemer, som skaber sig selv ud fra
egne organisationsfortællinger og

-principper,

en

konsekvens

af DR’s

begrænsede

kommunikative råderum udadtil eller omvendt? I analysen lægger vi netop vægt på, hvordan
respondenter fra forskellige subsystemer forholder sig til DR som noget eksternt, hvilket
medvirker til at forstærke grænsen til DR som intern omverden. Her har nogle ”(…) oplevelsen af
en ledelse eller direktion, der ikke havde været gode nok i den offentlige debat til at stå på mål
for public service” (Bilag 2, s. 38), mens andre blot iagttager det som en politisk beslutning, at
”(…) DR blev mindre, og derfor blev det sådan, og det vil jeg ikke kalde uretfærdigt (…)” (Bilag 2,
s. 6). Det springer os umiddelbart i øjnene, at fællesnævneren for de to modsatrettede
fortællinger kan komprimeres til værende iagttagelser af DR som objekt – ligesom politikerne
debatterer DR. På den måde kan man argumentere for, at den politiske tingsliggørelse af DR ikke
udelukkende er en konstruktion, som kan isoleres til partiorganisationer i omverdenen. Der er
måske i ligeså høj grad tale om en intern tingsliggørelse af DR som summen af subsystemer i den
interne omverden? I så fald kan subsystemerne både siges at tage bestik af politiske partier i
omverdenen og DR i den interne omverden. Med andre ord iagttager subsystemerne ligeledes
hinanden

og

benytter

disse

til

interne

meningsoperationer

i

form

af

egne

organisationsfortællinger og -principper, hvorfor medlemskabet af organisationen både
konstrueres ud fra iagttagelser af andre interne subsystemer og politiske stakeholdere i
omverdenen.
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Figur 20. Distinktionen subsystem ┐andre subsystemer i DR ┐omverden samt blinde pletter.

Vi argumenterer netop for, at stillingsbetegnelser eller afdelinger udgør iagttagelsernes blinde
pletter, hvormed sammensmeltningen mellem system og omverden betyder, at de andre
subsystemers operationer anvendes til at styrke det enkelte subsystems eget immunsystem og
reproducere grænsen til både den interne og eksterne omverden. For os at se, er det
altoverskyggende spørgsmål derfor: Hvad er konsekvenserne af, at hverken politiske
partiorganisationer eller interne subsystemer tilsyneladende iagttager DR som et selvstændigt
og selvskabende system?
Gennem den samlede analyse argumenterer vi for, at medlemskabet af DR som organisation er
politisk betinget, hvilket kan relateres direkte til manglen på DR’s eksterne engagement i den
politiske debat. Public service kan i den forbindelse betragtes som et politisk defineret begreb,
som får en skiftende betydning alt efter, hvilken politisk stakeholder, der iagttager DR – hvormed
særlige politiske hensyn bliver en integreret del af organisationens medlemsbetingelser.
Problemstillingen består således i, at politisk uafhængighed umuliggøres både internt og
eksternt,

fordi

organisationens

drift,

formål

og

eksistensgrundlag

hviler

på

en

omverdenskompleksitet bestående af politiske stakeholdere. Men hvilken rolle kan den eksterne
kommunikation siges at spille i forhold til disse overordnede problematikker? Som tidligere
nævnt kan DR’s eksterne kommunikation ses i lyset af Freeman et al.’s teori om managing for
stakeholders, fordi det kan betragtes som et forsøg på at holde muligheder åbne og skabe værdi
for forskellige politiske stakeholdere. På den måde kan man argumentere for, at der er tale om en
risikokalkulation, hvor der tages forbehold for skiftende politiske magtkonstellationer gennem
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politisk inaktivitet, og DR i stedet forsøger at aktivere brugerne i den politiske debat. Omvendt
kan man dog diskutere, om ikke denne mulige strategi blot øger kompleksiteten internt, i og med
at ledelsen mere eller mindre overlader det til politiske stakeholdere at udstikke
handlemuligheder for organisationen? I forlængelse heraf kan man argumentere for, at
konsekvensen er, at DR’s subsystemer træder i funktion: Her anvendes iagttagelserne af
omverdenen til interne meningsoperationer gennem organisationsfortællinger og -principper,
der virker kompleksitetsreducerende. Dermed udstyres det enkelte medlem med specifikke
handlemuligheder, som gør det muligt at agere i en hverdag, hvor man udsættes for et stort pres
fra politiske stakeholdere i omverdenen. I denne sammenhæng virker det således naturligt, at DR
bliver noget, som man internt distancerer sig fra, iagttager som værende omverden for det
enkelte subsystem – og ikke tillægger nogen reel selvstændighed. Distinktionen public service
┐ikke public service drages således med subsystemernes egne organisationsfortællinger og principper som blinde pletter, ligesom politiske stakeholdere kan siges at gøre det ud fra deres
kulturpolitik. Derfor kan man med rette stille spørgsmålet: Er der overhovedet nogen betydelig
forskel på måden, som interne subsystemer og politiske stakeholdere iagttager DR som
organisation?
Ovenstående refleksioner kan imidlertid ikke siges at gøre situationen mindre kompleks set fra
et PR-perspektiv, eftersom man kan argumentere for, at der ikke blot er tale om en
kommunikationskløft mellem DR og omverdenen – men ligeledes subsystemerne imellem. Derfor
finder vi det interessant at diskutere, hvilken betydning dette har i forhold til at kunne skabe
gensidig forståelse mellem DR og omverdenen.

7.1.2.1. Den gensidige forståelse mellem DR og omverdenen
Ser man på DR som helhed tegner der sig således et billede af ét stort konfliktsystem med en
kompleks intern og ekstern omverdenskontakt, hvor der er lige så mange forskellige iagttagelser
af organisationen, som der er subsystemer og politiske stakeholdere. Her finder vi det relevant at
drage paralleller tilbage til vores problemfelt, hvor vi netop rodfæster vores egen forståelse af PR
i Grunig og Hunts tovejs symmetriske model, i hvilken PR-arbejdet består i at mægle mellem
organisationen og omverdenen. Men når både subsystemer og politiske stakeholdere bidrager til
tingsliggørelsen af DR internt og eksternt, hvordan vil det så være muligt at skabe en dialog?
Gennem hele vores analyse og diskussion virker det mere og mere tydeligt, at DR’s begrænsede
kommunikative råderum forstærker kompleksiteten internt i organisationssystemet. Her tager
mange subsystemer afstand fra et ledelsessubsystem, de iagttager som passivt i den politiske
debat,

og
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politiske

stakeholderes

mulighed

for

at

påvirke

beslutningskommunikationen samt udstikke fremtidige handlemuligheder for DR. For os at se,
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består DR’s PR-udfordringer derfor ikke blot i at tilpasse organisationens holdninger til politiske
stakeholdere i omverdenen – men i lige så høj grad at tilpasse de politiske stakeholderes
holdninger til DR. Men hvordan er det overhovedet muligt, når der er tale om et så differentieret
organisationssystem, som vi har påpeget, at det kan iagttages som?
Selvom der foretages mange forskellige iagttagelser af DR på tværs af subsystemerne, så er der
trods alt én ting, som går igen uanset hvilken respondent, vi har interviewet – nemlig ”politisk
uafhængighed”. Dette er samtidig en af definitionerne på DR’s rolle og overordnede formål i
public service-kontrakten (Bilag 3, s. 1), hvorfor man kan argumentere for, at PR-udfordringen
består i et opgør med det organisatoriske paradoks, at særlige politiske hensyn i sidste ende
legitimerer DR som politisk uafhængig. Så hvordan kan DR blive mindre lydhøre overfor politiske
stakeholdere – og i stedet gøre dem mere lydhøre overfor DR? Vi vil netop argumentere for, at
samtlige PR-udfordringer, vi har belyst gennem dette speciale, kan relateres til den samme
overordnede problematik: Hverken organisationen selv eller politiske stakeholdere i
omverdenen synes at respektere DR som politisk uafhængig. Men hvis politikerne skal blive mere
lydhøre over for DR, og der skal skabes en gensidig forståelse, som styrker politiske relationer og
sikrer legitimitet i omverdenen – kræver det så ikke også, at DR lytter til DR?
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8. KRITISK METODEREFLEKSION
Gennem specialet har vi truffet en lang række metodiske valg, som har haft stor betydning for
vores analyse. Derfor finder vi det relevant at forholde os kritisk til disse valg og reflektere over,
hvordan vores empiriindsamling, analysestrategi og udmøntning heraf, opfylder vores egne krav
og mål med hensyn til validitet og reliabilitet. Vi kommer særligt ind på, hvor troværdig vi kan
anse specialet for at være, samt hvilken relevans emnet har for lignende casestudier og andre
undersøgelser inden for kommunikation – i et PR-perspektiv.

8.1. Validitet
Dette speciales problemformulering centraliseres omkring, hvordan man kan se eksterne
udfordringer i forhold til sikring af legitimitet og styrkelse af politiske relationer for DR. Vores
valg om udelukkende at fokusere på DR’s perspektiv, kommer først og fremmest til udtryk ved,
at vi målretter et internt fokus på begivenheder omkring medieforliget for at opnå indsigt i hvilke
fortællinger,

organisationens

medlemmer

anvender

i

interne,

kommunikative

meningsoperationer. Netop den narrative interviewmetode gør os i stand at koble metoden til
teori og relatere det direkte til problemformuleringen. Vi prioriterer derudover at indhente
interviews fra respondenter i forskellige afdelinger og stillinger – for både at kunne analysere
foretrukne og dominerende fortællinger. Dog kan man diskutere, hvorvidt vores antagelser af
respondenter som repræsentanter for afdelinger og stillinger kan siges at være tilfældet. Her
kunne vi eventuelt have foretaget en anden udvælgelse af respondenter, hvor man i stedet
interviewede flere personer fra samme afdeling og tilegne sig viden om, hvorvidt fortællingerne
går på tværs af afdelingen.
I forbindelse med ovenstående mener vi ligeledes, at det kunne have beriget analysen med andre
perspektiver, såfremt vi havde udvidet empirien til ligeledes at omfatte respondenter i lokale DRafdelinger uden for DR Byen i København. Ud fra vores socialkonstruktivistiske tilgang påpeger
vi dog, at mening er sociale konstruktioner, som reproduceres i systemer, hvorfor vi netop
spørger ind til, hvordan respondenterne talte om situationen i interaktion med deres kollegaer.
Her er det især vigtigt at pointere, at den del af empirien, som vi tillægger størst betydning,
påvirker analysens udfoldelse i meget høj grad. Her vælger vi netop at vægte og citere udtalelser,
som vi enten finder mest overraskende eller relevante i relation til vores egen forståelse af,
hvordan koblingen af teori og empiri giver størst udbytte i forhold til opnå indsigt i problemfeltet.
Yderligere kan der argumenteres for, at vi anfægter vores arbejde ud fra et socialkonstruktivistisk
synspunkt, i og med at vi sætter spørgsmålstegn ved, hvordan vores empiriske udgangspunkt
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afspejler forløbet i forbindelse med medieforliget. Vi argumenterer således for, at
beslutningskommunikationen kan iagttages som hykleri, managing for stakeholders eller blot
strategisk PR – alt efter hvilket perspektiv, vi selv konstruerer mening ud fra. Når vi gennem
analysen gør os overvejelser om, hvorvidt DR’s passivitet og foretrukne fortællinger er et
strategisk træk, er det vigtigt for os at pointere, at strategien formentlig ikke er fuldt
implementeret. Vi drager således slutninger på baggrund af interviews foretaget forholdsvis kort
tid efter medieforliget og spørger ind til begivenheder, hvor den politiske debat fyldte rigtig
meget. Hvis formålet med ledelsens strategi er at målrette organisationen internt og gøre op med
problemmættede fortællinger, har vi umiddelbart ikke haft mulighed for at se disse resultater
endnu.
Vores ambition er, at specialets metode- og teorivalg styres af vores problemformulering og
afgrænsningen til DR’s perspektiv. For at undersøge DR’s PR-udfordringer, som vi undrer os ved
indledningsvis, anvendes organisatorisk hykleri samt stakeholderteori med henblik på at
analysere situationen i relation til de stakeholderkrav, som det forventes, at DR lever op til.
Problematikken består dog i, at andre teorier, som tager mere højde for tendenser inden for
politik, økonomi og samfund, kunne have haft yderligere relevans for casen – eksempelvis i vores
diskussion omkring brugere som vælgere og DR’s politiske eksistensgrundlag. Men da specialet
omhandler kommunikationsudfordringer, ser vi disse aspekter som konstekstuelle perspektiver,
hvorfor vores fokus netop er at undersøge udfordringer med rod i interne meningsdannelser og
strategiske muligheder for pleje af eksterne relationer. Derudover kan man stille spørgsmål ved,
om vi kunne have fået et større empirisk udbytte ved at have suppleret med kvantitative
undersøgelser. Man kan dog argumentere for, at der til en vis grad er tale om en kvantitativ
ramme i den måde, hvorpå vi løbende har udvalgt dokumenter – ikke mindst med hensyn til
kortlæggelsen af de politiske stakeholderes interessesammenfald og magtpositioner.
Vores egen forforståelse forsøger vi indledningsvis at redegøre for, men samtidig bestræber vi os
på at holde den uden for både analysen og diskussionen – ved kun at drage slutninger, der kan
argumenteres for gennem vores valgte teorier. Overordnet set mener vi derfor, at specialet opnår
troværdige induktive slutninger, idet vi kontinuerligt refererer til de teoretiske og metodiske
valg, som er grundlaget for besvarelsen af vores problemformulering.

8.1.2. Reliabilitet
Ofte anses PR grundlæggende for at være isoleret til ekstern kommunikation, hvorfor vi finder
det interessant at undersøge PR-aktiviteter ud fra et internt perspektiv og til dels udfordre den
gængse opfattelse af disciplinen. Netop i situationen omkring medieforliget kan der
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argumenteres for, at DR’s ansatte er påvirket af de PR-aktiviteter, som finder sted i relation til
omverdenen og vice versa. Vores politiske perspektiv afgrænser derudover specialet til
udelukkende at undersøge DR i forhold til politiske relationer. Vi inddrager nyere teori, som
anvendes i et systemteoretisk perspektiv med henblik på at forny vores egen indsigt samt
eksemplificere, hvordan dette samspil mellem teorier åbner op for tilgange til ny viden. Løbende
forholder vi os kritiske til teorierne, når vi diskuterer forholdet mellem dem – blandt andet ved
at reflektere over, hvordan hykleri udfordrer narrativ organisationsudviklings foretrukne
fortællinger i en politisk kontekst, samt hvorledes empirien belyser, at grænsen mellem DR og
omverdenen kan iagttages som svækket eller delvist udvisket.
Hvis man skal krydstjekke specialet med hensyn til generaliserbarhed, mener vi, at det
nødvendigvis må gentages inden for problemstillinger, hvor en medieorganisation, som udbyder
public service, er økonomisk, samfundsmæssigt og politisk forankret i den skandinaviske
samfundsmodel, hvor der indgår en høj grad af statslig mediestøtte. Vi vil dog argumentere for,
at vores speciale bidrager til en analytisk generaliserbarhed, som kan anvendes på
medieorganisationer i et forholdsvist bredt perspektiv. På den måde vil man kunne foretage
lignende undersøgelser, selvom det formentlig vil munde ud i helt andre resultater, i og med at
vores kombinationen af teori og metode overordnet set kan henføres til medieorganisationers
komplekse PR-udfordringer i det funktionelt differentierede samfund.
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9. KONKLUSION
I dette speciale har vi undersøgt de udfordringer, DR står overfor med medieforliget i forhold til
at styrke politiske relationer og sikre sig legitimitet i omverdenen fremadrettet. Dette har vi gjort
gennem tre analysedele – og en efterfølgende diskussion foretaget på baggrund af analysens
respektive delkonklusioner. De to første analysedele tog udgangspunkt i ti narrative interviews
med nuværende og tidligere medlemmer af organisationen, mens den tredje analysedel var
centreret omkring en dokumentanalyse af pressemateriale fokuseret mod DR’s lancering af
spare- og udviklingsplanen i forbindelse med offentliggørelsen af public service-kontrakten for
2019-2023.
Vi vil konkludere, at DR kan iagttages som et organisationssystem, der er internt differentieret i
forskellige subsystemer, som hver især skaber og reproducerer sig selv efter egne logikker.
Subsystemerne faciliteres af egne meningsoperationer, der konstrueres gennem interaktion og
kommer til udtryk gennem særegne organisationsfortællinger og -principper. Samtidig fremstår
DR’s grænse til politiske partiorganisationer i omverdenen bemærkelsesværdig ustabil, hvormed
vi mener, at medlemskabet af organisationen i sig selv kan iagttages som værende politisk
betinget. Den ustabile eller svage grænse til omverdenen kan til gengæld anses for medvirkende
til, at subsystemernes selvstændighed øges, hvilket resulterer i en styrkelse af grænsen til resten
af organisationen som intern omverden. Kommunikationen omkring medieforliget anvendes med
andre ord aktivt i subsystemernes organisationsfortællinger, der ligeledes afspejler de
organisationsprincipper, som forsyner de enkelte medlemmer med redskaber, der gør det muligt
for dem at navigere i DR’s komplicerede politiske forhold. Med andre ord er det i subsystemerne,
at systemet træder i funktion og reducerer omverdenens kompleksitet – men samtidig
destabiliserer DR’s samlede grænse udadtil, hvilket gør den samlede organisation sårbar over for
politiske partier i omverdenen.
Der eksisterer en stærk strukturel kobling mellem DR og politiske partier i omverdenen, som i sig
selv kan betragtes som bestående af beslutningskommunikation. Dette betyder ikke blot, at
systemerne påvirker hinanden på tværs af subsystemer, men at det på samme tid øger
kompleksiteten internt i organisationen som helhed. I den forbindelse kan organisatorisk hykleri
anses for værende en kompleksitetsreducerende mekanisme, der muliggør håndteringen af
modsatrettede krav fra politiske stakeholdere i omverdenen. Omvendt kommer konsekvensen af
dette til udtryk gennem en overordnet bestræbelse på at opnå legitimitet blandt politiske partier,
hvormed vi konkluderer, at politisk uafhængig public service både kan ses som anvendt internt i
narrative strategier – og som noget, der har til formål at vække ekstern tillid til DR. Den mest
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fremtrædende distinktion på tværs af subsystemer udgøres således af politisk uafhængighed
┐særlige politiske hensyn, hvilket vi valgte at definere som et overordnet organisatorisk
paradoks, fordi de både udelukker hinanden og udgør hinandens forudsætninger i forhold til DR’s
legitimitet og eksistensgrundlag. Derudover kan politisk uafhængighed i sig selv iagttages som et
politisk hensyn, eftersom det bidrager til konsistens i DR’s selvfremstilling over for politiske
partier i omverdenen, mens det samtidig afføder yderligere krav fra politisk side – og dermed
øger nødvendigheden af organisatorisk hykleri yderligere.
DR’s politiske stakeholdere kan generelt iagttages som opdelt i to grupper bestående af
regeringen (V, LA, KF) og DF overfor oppositionen (S, RV, EL, SF, ALT), hvis interesser DR forsøger
at inkorporere i deres eksterne kommunikation. I et CSR-perspektiv skaber DR således værdi på
tværs af stakeholdere uden selv at stille krav den anden vej, hvilket kan siges at minimere DR’s
kommunikative råderum udadtil: Når debatten isoleres til udelukkende at foregå internt mellem
politiske stakeholdere, betyder det også, at DR’s eksterne kommunikation betinges af
magtrelationer i omverdenen. Medierne kan i denne henseende betragtes som værende proaktive
medskabere af debatten, mens DF desuden kan anses for DR’s farligste stakeholder, da de fortsat
forholder sig kritiske til DR’s udmøntning af public service-kontrakten. Dette kan ydermere ses
som en konsekvens af DR’s stræben efter at fremstå politisk uafhængige, i og med at deres
inaktivitet i den politiske debat betyder, at de selv bliver tingsliggjort i den. Med andre ord
faciliteres politisk uafhængighed gennem særlige politiske hensyn, hvilket umuliggør politisk
deltagelse udadtil.
I forlængelse heraf kan det diskuteres, hvorvidt CSR-aktiviteter i et politisk perspektiv i højere
grad baner vejen for ekstern politisk styring af organisationen – på bekostning af selvstændighed.
Man kan dog sætte spørgsmålstegn ved, om DR’s eksterne passivitet i stedet er en bevidst strategi,
hvormed specifikke bruger-communities mobiliseres til at deltage i den politiske debat på vegne
af DR. I så fald kan brugerne i form af politiske vælgere netop betragtes som DR’s definitive
stakeholder i et politisk perspektiv, idet der kan argumenteres for, at de besidder indirekte magt
og har legitime forventninger til både organisationen og politiske partier, som derved tiltrækker
hele DR’s umiddelbare opmærksomhed. Men ikke desto mindre kan de interne og eksterne
kommunikationsudfordringer siges at relatere sig til hinanden i en sådan grad, at manglen på
gensidig forståelse mellem både subsystemer samt organisation og omverden bunder i samme
problematik. Dermed kan vi konkludere, at DR’s komplekse PR-udfordringer i forhold til at styrke
politiske relationer og sikre sig legitimitet i omverdenen fremadrettet består i at skabe en fælles
forståelse af DR som en selvstændig og politisk uafhængig organisation. På den måde peger vores
samlede speciale i retningen af spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt for DR at bygge fremtidig
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kommunikation op omkring en mere tydelig, holdningspræget og dialogisk balancegang mellem
politisk uafhængighed og særlige politiske hensyn både internt og eksternt.
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10. PERSPEKTIVERING
På baggrund af vores konklusion vælger vi at perspektivere DR’s PR-udfordringer til en anden
dansk medieorganisation, der ligeledes udbyder public service samt har været et centralt emne i
den politiske debat – og dermed kunne være ideel at undersøge nærmere. Her finder vi netop
radiostationen Radio24syv interessant i forhold til deres håndtering af den politiske beslutning
vedrørende, at 70 procent af organisationen fremadrettet skal være placeret mindst 110
kilometer fra København (Jensen, 2019). Selvom Radio24syv kan siges at være usammenlignelig
med DR på en lang række områder, mener vi alligevel, at dette giver mulighed for nye indsigter i
forhold til vores konklusion.

10.1. Radio24syv: ”Det er chikane. Og det stopper her”
I 2010 indgår den daværende regering (V, KF) sammen med LA og DF en medieaftale, som
indeholder beslutningen om at sende FM4 – der tidligere husede DR P2 – i udbud som en
licensfinansieret og public service-kanal, der skal skabe konkurrence om public service inden for
radio. Sendetilladelsen gælder indtil den 31. oktober 2019 og går til Berlingske People A/S
(Radio24syv, 2019). Den 22. marts 2019 når regeringen (V, LA, KF) og DF til enighed om de nye
rammer for FM4, der endnu en gang skal sendes i udbud. Rammebetingelserne lyder nu på, at
radiokanalens hovedkontor og minimum 70 procent af medarbejderne skal befinde sig mindst
110 kilometer væk fra hovedstaden, selvom de oprindelige betingelser i medieforliget var, at
hovedkontoret, administration og halvdelen af redaktionen skulle flytte til Vestdanmark (Klærke,
2019). Dette resulterer i, at Berlingske People A/S få dage senere meddeler, at Radio24syv ikke
vil ansøge om at forlænge sendetilladelsen og dermed lukker. Dog vil de afvente det kommende
folketingsvalg i forhold til, om det politiske flertal skulle flytte sig (Pedersen, 2019). Her finder vi
det netop interessant, at Radio24syvs ledelse retter direkte kritik mod politikerne bag
beslutningen. Eksempelvis mener programchef Mads Brügger, at Radio24syv hverken skal lade
sig ydmyge eller chikanere af politikere: ”DF vil stikke kniven helt ind. Det er for useriøst. Det er
chikane. Og det stopper her” (Fejerskov & Benner, 2019).
For os at se, er dette en markant anderledes måde at agere under politisk pres sammenlignet med
DR. Hvor vi netop konkluderer, at DR må se sig nødsaget til at legitimere deres politiske
uafhængighed gennem en masse særlige politiske hensyn, kan man i stedet argumentere for, at
Radio24syv deltager i debatten – og måske i højere grad kan iagttages som en farlig stakeholder
i politikernes salience model. Med et stærkt bruger-community i ryggen og bebrejdende
udmeldinger målrettet bestemte partier besidder deres krav således både magt og urgency. I den
forbindelse anfægter administrerende direktør Jørgen Ramskov ligefrem politikernes
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prioriteringer: ”(…) politikerne skal lave rammer, og så skal de interessere sig for, om der kommer
noget interessant radio ud til lytterne. De bør skrue ned for interessen for, hvilket postnummer,
det skal sendes fra (…)” (Ingvorsen, 2019). Dermed kan man argumentere for, at Radio24syv
vælger en markant anderledes fremgangsmåde end DR, da de ikke blot kritiserer de politiske
rammer åbenlyst – men desuden nægter at underlægge sig dem og lukker stationen. Man kan
ligeledes sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne eksterne kommunikation muligvis
medvirker til en forstærkning af organisationens grænse til omverdenen og resulterer i en mindre
grad af intern differentiering, end vi har set hos DR.

10.1.1. Kulturpolitiske bevægelser
I forlængelse af Radio24syvs udmeldinger forekommer der en hel del bevægelser blandt de
politiske partier i organisationens omverden. Regeringen tager i første omgang afstand til kravet
om flytningen og påpeger, at det var et ønske fra DF (Holst, 2019), hvorefter DF åbner op for nye
forhandlinger om, hvorvidt Radio24syv kan fortsætte som DAB-kanal (Ritzau, 2019a), og få dage
senere går partiet officielt ind for en statsfinansieret overgangsperiode på fire til fem år (Ritzau,
2019b). Den 3. maj 2019 præsenterer regeringen og DF et samlet udspil, hvor en DAB-kanal med
et årligt offentligt tilskud på 70 millioner kroner over fire år udbydes – uden geografiske krav til
lokalisering af organisationen. Marinus (DF) udtaler ligefrem i forbindelse med udspillet: “Det
ville glæde mig, hvis Radio24syv ville byde ind på det nye DAB-kanal” (Schütt-Jensen, 2019).
Uanset hvor sagen helt konkret ender henne, vil vi argumentere for, at Radio24syvs eksterne
kommunikation ikke bare kan formodes at styrke organisationens immunsystem og dermed
beskytte deres autopoiesis, men den påvirker ligeledes de politiske partiorganisationer, som
Radio24syv er strukturelt koblet til. Man kan således betragte dette som en markant anderledes
måde at påvirke politiske stakeholdere på i forhold til DR. Hvor vi netop konkluderer, at DR’s
særlige politiske hensyn blot afføder yderligere krav fra politisk side, kan man argumentere for,
at Radio24syvs kompromisløshed og skarpe udtalelser i stedet gør de politiske partier lydhøre.
På den måde kan man undre sig over, om Radio24syv i højere grad lykkes med at skabe en
gensidig forståelse mellem organisation og omverden – ved at skabe kulturpolitiske bevægelser
blandt partierne. I lyset af DR’s PR-udfordringer, mener vi derfor, at det er oplagt at sætte
spørgsmålstegn ved følgende:
1. Opnår Radio24syv at styrke politiske relationer og sikre sig legitimitet i omverdenen ved
direkte at modsætte sig politiske krav og beslutninger?
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2. Skaber organisationen intern og ekstern konsistens i deres selvfremstilling som politisk
uafhængige uden at tage særlige politiske hensyn – men i stedet understrege den ved at
deltage aktivt i den politiske debat?
For os at se, er Radio24syv en oplagt case at undersøge nærmere, fordi den giver mulighed for at
validere og problematisere store dele af vores speciale samt sætte det ind i et eklatant anderledes
perspektiv. Derudover vil vi argumentere for, at det åbner op for spørgsmål, der kan kaste et nyt
kritisk blik på vores anvendelse af teoretiske begreber gennem specialet, hvormed DR’s
nuværende position og politiske føjelighed måske i endnu højere grad bør ses som et spørgsmål
om ledelse: Er der tale om et uudnyttet kommunikativt råderum, hvori en stærkere insisteren på
politisk uafhængighed kan spille en strategisk rolle?
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Bilag 3: DR’s public service-kontrakt for 2019-2023.

97

12. FORMIDLINGSARTIKEL
Den politiske debat omkring medieforliget har fyldt meget, og implementeringen af aftalen fylder
stadigvæk i mediebilledet. Derudover har DR’s eksistens og drift altid været et relevant emne i
den brede offentlighed. Med udgangspunkt i at specialet muligvis bidrager med nye perspektiver
på debatten, vælger vi at udforme den tilhørende formidlingsartikel som et debatindlæg, hvorfor
den er rig på argumenter og lægger op til debat blandt både læsere, politikere og
meningsdannere.

12.1. Redegørelse for artikel
Overordnet er hensigten med artiklen at nå ud til en bred målgruppe, der både identificerer sig
selv som brugere af DR og borgere i Danmark. Vi ser en primær målgruppe hos dem, der læser og
interesserer sig for nutidige kulturelle tendenser inden for politik, medier og samfundsrelevant
stof – samt er engageret i debatten vedrørende DR. Med andre ord er det en målgruppe, som
finder vores argumenter vedkommende og brugbare i nutidige, kulturelle diskussioner. Men idet
emnet er DR, mener vi, at det ydermere er noget, som mange danskere bør have mulighed for at
reflektere kritisk over, hvormed en sekundær målgruppe er den brede danske befolkning.
Derudover formoder vi, at debatindlægget grundlæggende er relevant for læsere på tværs af det
politiske spektrum, da samtlige danske partier er engageret i debatten. Vi forsøger dermed at
lægge op til en bred politisk debat omkring DR’s PR-udfordringer i forbindelse med medieforliget
og eksplicitere nogle af de problemstillinger, som vi selv har fundet opsigtsvækkende i arbejdet
med vores speciale.
Vores valg af medie falder på Politiken, da vi vil argumentere for, at netop dette dagblad løbende
følger DR’s udvikling og begivenhederne omkring medieforliget tæt. Derudover ser vi Politiken
som en central formidler af kulturrelevant stof omkring den politiske midte. Politiken Annoncer
beskriver netop livsstilen for 45 procent af læserne som moderne-fællesskabsorienteret, mens de
kulturelt set mest er optaget af film, hvorfor DR som statsejet public service-udbyder kan siges at
tale ind i læsernes interesser. Ydermere er emnet meget politiseret, hvorfor der hurtigt kan opstå
skepsis blandt mange læsere på grund af mediet. Men i og med at Politikens læsere overvejende
har lange uddannelser, formoder vi, at dagbladet som afsender skaber et troværdigt billede af
vores bidrag til debatten.
Indholdsmæssigt tager vi udgangspunkt i journalistiske overvejelser omkring formidling af
undersøgelser – særligt fordi specialet er undersøgende af natur. Således kan der både trækkes
på en omvendt nyhedstrekant samt fortællinger, hvorfor vi præsenterer indlæggets hovedpointer
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i titel samt den indledende brødtekst, mens resten af teksten har en fortællende form og
afslutningsvis kommer frem til vores vigtigste pointe. Essentielt for denne formidling er dermed
at benytte en argumentationshierarkisk form, hvor belægget for den ene påstand bliver påstand
for en ny argumentation – som ræsonnerer sig frem til hovedpointerne.

12.2. “Public eller politisk service?”

Public eller politisk service?
MEDIER
Fabian Uth Nielsen og Gustav Foss Fabricius
Kandidatstuderende i kommunikation ved Roskilde Universitet
DANMARKS RADIO har ikke været i stand til at
definere deres eget eksistensgrundlag – det har
alle vi andre til gengæld. Men er DR’s passivitet i
den politiske debat et PR-strategisk træk med
håb om at aktivere brugerne? Det sætter vi
blandt andet spørgsmålstegn ved i vores
specialeafhandling.
Siden kravet om at beskære DR med 25
procent blev luftet af Dansk Folkeparti i
sommeren 2017, har DR’s øverste ledelse
forholdt sig relativt passiv til deres eget
eksistensgrundlag og organisationens formål.
Dog med undtagelse af et par enkle vingebask for
public service fra Maria Rørbye Rønn i
“Debatten” på DR2, der blev sendt efter, at
beslutningen om en besparelse på 20 procent var
truffet. Den overordnede debat har først og
fremmest været omgivet af politiske krav, frem
for hvordan DR selv ønsker at prioritere
produktioner og planlægning af kulturelt og
samfundsrelevant indhold til den brede danske
befolkning.
Rammerne i public service-kontrakten
understreger dog, at DR skal agere som en
selvstændig offentlig institution – uafhængig af
økonomiske,
kommercielle
og
politiske
interesser. Hvordan kan man være politisk
uafhængig, når ens eksistensgrundlag hviler på
et så tungt politisk fundament?

Spørgsmålet tjener formentlig ikke et
elementært samfundskritisk formål at tage op til
diskussion, fordi det er umuligt at behandle i et
demokratisk perspektiv. Men det er yderst
interessant, hvordan DR selv forholder sig til
udfordringen, som foregår i et eksternt
politiseret miljø – men ligeledes hvordan vi alle
har præget og kan præge organisationens
handlen og legitimitet.
Internt i DR fremgår det, at
organisationen er yderst opsplittet i et væld af
grupperinger i forlængelse af den politiske
påvirkning. Om man er en del af topledelsen,
journalist eller radiotekniker, har alle alligevel én
ting til fælles: Målsætningen om at være politisk
uafhængige.
Men vejen til politisk uafhængighed
tager mange forskellige drejninger, idet
begivenheder omkring medieforliget italesættes
vidt forskelligt. Uanset hvad går vejen dog
gennem et hav af politiske hensyn – fra en tæt
kommunikation
mellem
topledelsen
og
Christiansborg til den pressede medarbejder på
gulvet, som er bange for at træde Dansk
Folkeparti over tæerne i de historiske
dokumentarer.
Udadtil forsvarer organisationen sig dog
ikke, står på mål for public service eller kæmper
for at meddefinere deres eget eksistensgrundlag.
Forklaringen kan være, at det er af frygt for
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yderligere besparelser eller detailregulering på
programniveau,
som
nogle
ansatte
i
organisationen selv giver udtryk for? Men det
kan også ses som et strategisk træk med formålet
om at mobilisere brugere til DR’s egne politiske
kamptropper.
Da budgetterne blev beskåret årligt med
omtrent 300 mio. kr. fra 2007 til 2011, i
kølvandet på byggerodet omkring DR Byen, lagde
organisationen sig fladt ned, hvilket resulterede i
udvidede programflader og lanceringen af nye
tv-kanaler.
I dag har DR netop måtte implementere
enorme besparelser – alt imens protester eller
argumenter for vigtigheden af deres egen
forståelse af organisations eksistensgrundlag
udebliver. Er dette måden, hvorpå DR plejer
politiske relationer, der argumenterer for et
mindre DR? De sætter i hvert fald ikke
spørgsmålstegn ved deres egen selvstændighed,
men alligevel påberåber de konsekvent deres
egen uafhængighed. Dette får dem følgende til at
fremstå hykleriske: De siger, de er uafhængige,
imens der bliver taget et hav af hensyn til
politiske dagsordener.
Her er det interessant, hvordan hykleriet
i virkeligheden er et nødvendigt onde for netop
at opnå “selvstændighed”. For konsekvensen af,
at de forsvarer deres egen politiske
uafhængighed,
forudsætter
vel, at
de
positionerer sig selv i den politiske debat?

I stedet vælger DR’s ledelse muligvis at
gøre et forsøg på at aktivere brugere gennem en
passiv indsats i debatten, hvormed brugere i
højere grad kan anses som politiske vælgere.
Frem for at brugerne tager stilling til DR’s
indhold og organisationens virke, skal de nemlig
vælge side i den politiske debat.
Herigennem har vi alle netop været med
til at definere DR’s eksistensgrundlag, da
politikere, medier, meningsdannere og vælgere
kan diskutere, hvordan DR kan, skal og bør
servicere den danske befolkning – alle på nær DR
selv.
Og DR opnår i hvert fald legitimitet på
den korte bane, da ingen har mulighed for at
kritisere dem for at være politisk påvirket, til
trods for at organisationen lever under den
præmis, at de er nødt til at være det. På den lange
bane er det så et spørgsmål om, hvorvidt de
fortsat selv ønsker at være et modellerbart aktiv
i dansk politik – eller en selvstændig og
uundværlig “del af den demokratiske debat”, som
de forpligtes til at være i public servicekontrakten. Hvornår giver vi DR plads til både at
være en kulturbærende del af det danske
samfund og den danske befolknings politiske
vagthund, der tør at bide fra sig i den politiske
debat, selv når det kan koste dem yderligere
besparelser?
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