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Abstract
For more than a generation, Danmarks Radio (DR (Danish Broadcasting Corporation)) has often been accused of favouring the political left.
During the 1970s, the majority of criticism against DR came from the
politician Erhard Jacobsen. However, the source of more recent and consistent criticism has come from the political commentator Ralf Pittelkow.
Ralf Pittelkow conducted research into DR’s coverage of the November
2007 Danish Parliamentary Elections and found that they were eight
times more likely to broadcast stories favouring the opposition than the
Government.
Pittelkow’s research was criticised by Ulrik Haagerup, Head of Division
at DR Nyheder (DR News). He noted that Ralf Pittelkow did not take
into consideration the entire news broadcasts and the context in which
they were set. Many were followed by studio debates between representatives from the political parties allowing them to express their opinions
during the election process.
The criticism levelled at DR by Ralf Pittelkow has provoked much discussion within the study group. If DR were guilty during the election of
favouring the opposition, are they then guilty of not complying with the
guidelines set out in the ‘Public Service Agreement’ between DR and the
Minister for Culture and Sport which aims to, “Strengthen citizens’ capacity efficiency in a democratic society” and that ”in the provision of information, emphasis must be placed on objectivity and impartiality.”?
On this basis, we have decided to investigate DR’s news coverage of the
election campaigns in 2001 when the government was formed by the
two left wing parties, Socialdemokraterne (the Danish Social Democrats)
and Det Radikale Venstre (the Danish Social-Liberal Party) and in 2007,
when the government was formed by the two right wing parties Venstre
(Denmark’s Liberal Party) and Konservative (the Danish Conservative
Party).
We have defined the following problem: How does DR relate to the
government in its coverage in the last week of the election campaigns in
2001 and 2007 respectively?
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The objective of our study is to identify which kind of news coverage DR
carries out in practice and to identify the consequences of the editorial
decisions made by DR.
We have chosen discourse analysis as our main method to analyze how
DR communicates the news stories and to analyze which opinions DR
articulates through its broadcasts. We use Norman Fairclough’s threedimensional approach to critical discourse analysis in order to analyze
the transcripts from specific newscasts as well as the discursive and social
practice the newscasts become a part of.
Furthermore, we use the narrative model developed by A.J. Greimas to
interpret which actors are being articulated by DR and which part these
actors play in the individual newscast.
The results of our analysis show a difference in DR’s news coverage from
2001 to 2007 in terms of a different structure in the newscasts, comprising a change in focus from being more form oriented to more content
oriented, as well as an increased use of direct confrontations in the news
studio between government and opposition.
Our analyses also show that DR reacts to the government in a more negative way in 2007 than in 2001. This is reflected by the fact that DR in
their newscasts in 2001 used a discourse which, to a large extent, grouped
all politicians together and criticized the politicians in general. In 2007
however, DR was more targeted when placing responsibility and, compared to 2001, the government was more frequently criticized than the
opposition.
Furthermore, we have observed that the position DR takes when it articulates a conflict is different: in 2001, DR mainly takes the point of view
of the citizens or the society, whereas DR in 2007 mainly takes the point
of view of the opposition.
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1. Indledning
I 1925 bliver Danmarks Radio etableret som et politisk projekt under
navnet Statsradiofonien. Formålet er at skabe et statsstyret DR for at få
kontrol over radiomediet, der anses for at have en voksende betydning
for kultur og meningsdannelse i samfundet (http://www.dr.dk/OmDR/
Fakta+om+DR/Historie/20060504102600.htm). Fra DRs spæde begyndelse har den politiske tilknytning derfor været stærk. Den trykte presse
sikrer sig mod konkurrence på nyhedsområdet, da DR ved statsradiofoniens begyndelse kun må ”bedrive begrænset nyhedsjournalistik” (Hjarvard,
1999: 51). Denne begrænsning bliver nedarvet til tv-mediet, hvorfor
Pressens Radioavis er involveret i produktionen af tvs ugerevyer og programmet Aktuelt fra 1951 til 1965. I årene forud for 1965 forhandles
der om, hvilke regler der skal gælde for tv-nyhedsformidlingen og den
1. oktober 1965 kører den første TV Avis hen over skærmen (Hjarvard, 1999: 51). Løsrivelsen fra den Danske Presses Telegram Udvalg
og den nye udvikling i egen produktion gør, at DR i løbet af 1960´erne
bliver en selvstændig, offentlig institution (http://www.dr.dk/OmDR/
Fakta+om+DR/Historie/20060504102600.htm), og DR begynder at
bevæge sig væk fra den tætte relation til det politiske miljø. Løsrivelsen er
konsekvensen af ”… flere års offentlig debat om den politikerkontrollerede
monopolinstitution.” (Hjarvard, 1999: 54). Løsrivelsen fra det politiske
miljø er dog ikke endelig. I 1964 nedfælder DRs radioråd1 de første
public service-retningslinjer for DR i form af Publiceringsregler for DRs
nyhedstjeneste” (Hjarvard, 1999:56). ”Reglerne taler om ansvarlighed,
anstændighed, forbud og pligter, [men] ikke om at vække interesse og debat,
opdyrke egne historier, endsige interessere sig for lytteres og seeres behov.”
(Journalistik og forskningsformidling, december 2003) og lægger dermed
ikke op til en aktiv, kritisk og selvstændig rolle for journalistikken i DRs
nyhedstjeneste. Reglerne til nyhedsformidlingen er siden blevet mere
rummelige, og allerede i 1973 blev det præciseret, at ”… alsidigheden ikke
nødvendigvis skulle opnås i de enkelte indslag, men i hele programvirksomheden og over tid.” (Hjarvard, 1999:56).

1
Radiorådet var DRs øverste ledelse fra 1925 til 1987 og bestod gennem årene af en gruppe på
mellem 9 og 38 medlemmer, der primært repræsenterede de forskellige ministerier samt kulturelle og
teknologiske interessegrupper
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Lørdag den 1. oktober 1988 har DR ikke længere monopol på at formidle nyheder til seerne, da den landsdækkende licens- og reklamefinansierede tv-station TV2 begynder sine udsendelser (Hjarvard, 1999: 9). DR
befinder sig nu i en konkurrence, hvor DRs public service-produkter er i
konkurrence med det mere kommercielle TV2, hvorved eksempelvis DRs
nyhedsformidling ”… i højere grad [bliver] en servicevirksomhed, som må
orientere sig mod seernes vurderinger og behov.” (www.sa.dk/ra/brugerarkivet/RAsaml/efter1848/offarb/1187.htm). En af årsagerne til at monopolet bliver ophævet er, at det bliver vurderet som ”… politisk ’usundt’ med
monopol på nyhedsformidling.” (Hjarvard, 1995: 61). For DR har det den
konsekvens, at ’autoriteten’ som nyhedsformidler mindskes, og seerne får
mulighed for at vælge (ibid.). Udover den øgede konkurrence kan man
gennem det nye public service-begreb betragte en ændret opfattelse af
forholdet mellem DR og det politiske system. I den ændrede radiolov,
der bliver vedtaget i forbindelse med monopolbruddet, tilføjes et krav
om, at DR i ”... programudbuddet [skal] tilstræbe kvalitet, alsidighed og
mangfoldighed ... “, og ved informationsformidlingen skal der “… lægges
vægt på saglighed og upartiskhed ...” (public service-aftalen, bilag 1).
På trods af at public service-kontrakterne og medieaftalerne har til hensigt at give DR selvstændighed og at afpolitisere DR, er der fortsat kritik
af institutionen for at udvikle sig i retning af en stærkere politisk styring
end tidligere. Et af kritikpunkterne er, at medlemmerne af DRs bestyrelse
for majoritetens vedkommende bliver udpeget af kulturministeren og
de politiske partier, og at denne bestyrelse har afgørende indflydelse på
de redaktionelle linjer i medieorganisationen (www.sa.dk/RA/brugerarkivet/RAsaml/efter1848/offarb/1187.htm). Argumentet fra kritikernes
side er, at kravet om politisk uafhængighed er vanskeligt at efterleve, når
DRs daglige ledelse skal stå til ansvar for en hovedsagelig politisk udpeget
bestyrelse. Kritikken står i kontrast til DRs egen redegørelse for efterlevelsen af public service-forpligtelserne, hvor det fremgår, at princippet
om uafhængighed bliver efterlevet ved, at ”… DR [aldrig] tager hensyn til
eller lader sig styre af økonomiske eller politiske særinteresser.” (www.dr.dk/
OmDR/Fakta+om+DR/Historie/20060504102600.htm).
Der er uenighed om, hvorvidt den politiske styring har haft indflydelse
på DRs journalistik. Hans-Jørgen Jensen, den første chef for DRs AktuaDRs valg • 8

litetsafdeling, vurderer i et interview med Stig Hjarvard, at ” … publiceringsreglerne var meget fredelige [...]. Vi følte det ikke som en spændetrøje.”
(Hjarvard, 1999: 57). Omvendt erkender han i samme interview, at
”… man ville jo ikke være oppe at slås med programudvalget hver
anden dag. Det lå nok i os, at vi udforskede ikke nødvendigvis
alle mulige grænser [...]. Du var ligesom tvunget over i det der
defensorat hele tiden. Det var med til, tror jeg, i virkeligheden at
retardere den journalistiske udvikling.” (Hjarvard, 1999: 59).
Omvendt konkluderer Ralf Pittelkow i en interviewanalyse fra 1985, at
Radiorådet kun havde en relativ svag og uformel indflydelse på journalistikkens vilkår i DR (Hjarvard, 1999: 60).
Kritikken af DR skal ses i relation til, at DR som statsfinansieret institution via medielicensen har en særlig forpligtelse, som er kontraktliggjort i
form af public service-aftalen mellem Kulturministeriet og DR. Det er en
løs rammeaftale mellem Folketinget og DR, som regulerer den overordnede programpolitik for DR, men samtidig forhindrer en direkte politisk
styring. I public service-aftalen hedder det blandt andet, at DR skal
”Styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund” og at ”DR skal
tilbyde en bred samfundsmæssig dækning af Danmark og således afspejle den
mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige
dele af landet.” (public service-aftalen, bilag 1).

1.1. Problemfelt
DR eksisterer i en kompleks verden, hvor DR på den ene side skal leve
op til en række public service-krav og på den anden side skal kæmpe om
seertal i en medieverden med stadigt flere kommercielle konkurrenter
uden samme særlige forpligtelser til form og indhold som DR.
Vores afhandling er inspireret af en konkret sag, hvor der blev stillet
spørgsmål til, om DRs dækning af folketingsvalget i 2007 var fair og
saglig. Kort tid efter folke-tingsvalget i 2007 fremlægger Ralf Pittelkow,
politisk kommentator på Jyllandspo-sten, resultatet af en undersøgelse,
han har foretaget der efter hans opfattelse viser, at DR under valgkampen
DRs valg • 9

favoriserede oppositionspartierne. Ulrik Haagerup, divisionschef for DR
Nyheder, kritiserer undersøgelsens metode og grundlag. Han accepterer
ikke præmisserne for undersøgelsen, idet han hævder, at Pittelkow kun
undersøger en del af det samlede indslag, og siger desuden: ”konklusionen, efter min bedste overbevisning, bliver jo forkert, nemlig at vi næsten
systematisk har manipuleret med seerne og forsøgt at støtte en socialdemokratisk opposition og de støttepartier. Det mener jeg simpelthen ikke
er rigtigt.” (Deadline kl. 22.30, DR2, 11.12.2007).
Udsagnet om at DR favoriserer oppositionen og venstrefløjen generelt,
er på ingen måde nyt. Udtrykket ’røde lejesvende’ blev første gang brugt
af den forhenværende minister og venstremand Jens Sønderup i februar
1968: “Skal regeringen Baunsgaard dolkes og ødelægges af fjernsynets røde
lejesvende?” Han skrev det om tv-journalisterne Ole Andreasen, Lasse
Budtz, Helge Lorenzen og Jakob Nielsen i læserbreve i mindre provinsaviser (Hjarvard, 1999: 55). En opfattelse som tilmed også DRs nuværende generaldirektør Kenneth Plummer luftede i forbindelse med sin tiltræden til jobbet. I flere medier blev han citeret for at mene, at radioens
P1 og især det journalistiske magasin Orientering var “meget negativ over
for USA” og overfor partier, der ”ligger til højre for midten” (Radionyt, DR
bestyrelsesmedlem Stig Hartvig Nielsen, 2005). Ligeledes har den nuværende kulturminister Brian Mikkelsen ifølge den tidligere DR-generaldirektør Christian S. Nissen ved flere lejligheder givet udtryk for, at DR har
en venstreorienteret slagside og bestemt ikke er upartiske i sin dækning af
regeringens virke (Nissen, 2007: 210).
Forholdene omkring den øgede konkurrence på nyhedsformidlingen,
påstandene om DRs røde slagside, Ralf Pittelkows angreb og Ulrik Haagerups forsvar har skabt en undren i vores gruppe. Er det korrekt, at DR
ikke manipulerer med seerne, og kan DR leve op til public service-aftalen
ordlyd om at styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund?
Hvis der er hold i Ralf Pittelkows påstand, skyldes det så en ’villet’ eller
tilstræbt udvikling eller er det et resultat af, at mediebilledet og de journalistiske vilkår har undergået en generel udvikling? Eller er det en kombination af begge?
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Disse spørgsmål danner baggrunden for, at vi ønsker at lave en undersøgelse af DRs dækning af folketingsvalget i 2001, hvor regeringen bestod
af Socialdemokratiet og De Radikale med Poul Nyrup Rasmussen som
statsminister og af folketingsvalget i 2007, hvor Venstre og De Konservative sad med regeringsansvaret med Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Hensigten med undersøgelsen er at afdække, hvilken nyhedsformidling DR praktiserer og betydningen af de valg, de foretager i forhold
til måden at formidle nyhederne på.

1.2 Problemformulering
Den problemformulering vi ønsker at besvare, lyder således:
Hvordan forholder DR sig i sin nyhedsformidling i ugen op til
folketingsvalget til den siddende regering i henholdsvis 2001 og
2007?
Efterfølgende vil vi forsøge at besvare følgende underspørgsmål:
Hvordan lever DR op til public service-aftalens ordlyd om borgernes handleevne i et demokratisk samfund, i forhold til resultatet af vores undersøgelse?
I særdeleshed vil vi diskutere, om DR som formidler af nyheder opfylder
intentionen i public service-aftalen mellem Kulturministeriet og DR om
at styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund. I den forbindelse vil vi diskutere DRs journalistiske måde at fremstille virkeligheden
på, herunder brug af nyhedskriterier og kritisk overfor refererende journalistik.
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2 Metode, empiri og teori
I følgende afsnit beskriver vi overordnet afhandlingens brug af metode,
empiri og teori. Først beskriver vi vores valg af empiri og gennemgår den
overordnede metode for afhandlingen. Dernæst præsenterer vi kort den
teori, som vi ønsker at inddrage i afhandlingens analyseafsnit og beskriver
sideløbende vores metodiske tilgang i forhold til at bruge teorien overfor
empirien. I slutningen af afsnittet beskriver vi de overvejelser, vi har gjort
os i forhold til empirien og de teori- og metodevalg, vi har truffet.

2.1 Metode og empiri
Vi foretager en komparativ analyse af DRs nyhedsformidling under valgkampen i 2001 og 2007 med henblik på at iagttage, om der er sket en
ændring i DRs vinkling og udvalg af nyheder. De to perioder er udvalgt
for at kunne sammenligne DRs dækning af valget under to forskellige regeringer - en socialdemokratisk ledet regering i 2001 og en regering ledet
af Venstre i 2007.
Vores empiri er produceret på basis af TV Avisen kl. 21.00 i den sidste
uge op til valget i henholdsvis 2001 og 2007. Vi har valgt TV Avisen kl.
21.00, fordi Danmarks Radio opfatter denne som flagskibet i deres nyhedsformidling (interview med Susanne Hegelund, 16.4.2008).
Derudover har vi foretaget et informantinterview med Susanne Hegelund, som var chef for Deadline 22:30 i 2001 og redaktionschef for
TV Avisen i 2007. Dette har vi gjort for at undersøge, hvordan DR i
praksis forholder sig til public service-aftalen og udsagnet om at det var
journalisternes opgave at ”stille spørgsmål på offentlighedens vegne til en
konkret sag” som Ulrik Haagerup udtalte i DR Deadline (DR Deadline,
11.12.2007). Interviewet med Susanne Hegelund blev udformet som et
semistruktureret informantinterview, optaget på bånd og herefter transskriberet (bilag 4).
Vi benyttede en semistruktureret tilgang i interviewet, fordi vi ikke ønskede at forpligte os til spørgsmål, som vi skulle have besvaret. Hensigten
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var at forholde sig undrende til vores problemfelt og dermed være i stand
til at forfølge spor, vi ikke selv havde set på forhånd (Kvale, 1997: 133).
Vi har forsøgt at få et informantinterview i stand med Lisbeth Knudsen, fordi hun var Redaktionschef for TV Avisen i 2001. Dette har dog
ikke været muligt. Efter interviewet med Susanne Hegelund vurderede
vi endvidere, at det var forsvarligt ikke at inddrage Lisbeth Knudsen,
da Susanne Hegelund har været i DR i 17 år og var ansat under Lisbeth
Knudsen i 2001. Udover viden om DRs nyhedsdækning i 2007 har
Susanne Hegelund således også en stor viden om DRs nyhedsformidling i
forbindelse med valget i 2007.
Vi har ydermere kigget på 4 nyhedsudsendelser fra 1998, idet vi i vores
analyse så en stor forskel i vægtning af nyhedsstoffet og prioritereterningen mellem 2001 og 2007. Vi ville på denne måde undersøge, om der
kunne være tale om en fortløbende udvikling eller om begivenhederne
i kølvandet af terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2001 kunne have spillet ind. Vi så, at udviklingen fra 2001 til 2007
kunne være en fortløbende udvikling fra 1998 (se bilag 5).
Public service-aftalen (public service-aftalen, bilag 1) udgør også en del af
vores empiriske materiale og bliver anvendt som grundlag for vores besvarelse af problemformuleringens underspørgsmål, se kapitel 4.

2.2. Metode og teori
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Norman Faircloughs kritiske diskurs–
analyse, der betragter sproget som en vigtig del af den sociale praksis.
Fairclough definerer diskurs som ”… en måde at tale på, der giver betydning til oplevelser ud fra et bestemt perspektiv …”. (Jørgensen og Phillips,
1999: 79). Idet vi mener, at DR italesætter ’oplevelser ud fra et bestemt
perspektiv’, og ønsker at iagttage denne italesættelse i vores afhandling,
finder vi, at netop Faircloughs kritiske diskursanalyse egner sig godt til
besvarelse af vores problemformulering. Da den kritiske diskursanalyse
samtidig ”… fremhæver og kaster lys over, hvordan forskellige magtforhold
skabes og reproduceres gennem diskursive praksisser.” (Jørgensen & Phillips
2005: 81) vil den ligeledes kunne anvendes til undersøgelse af påstanden
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om, at DR altid stiller sig på borgernes side og er kritiske i deres nyhedsformidling.
En diskurs er en form for social praksis, der på den ene side konstituerer
den sociale verden og på den anden side konstitueres af sociale praksisser (Jørgensen & Phillips 2005: 72ff). Og der er tre analyseniveauer i
Faircloughs tilgang: teksten i sig selv, den diskursive praksis og sociale
praksis.

Figur 1: Faircloughs tredimensionelle model (Jørgensen og Phillips, 2005: 81)
På tekstniveau fokuserer analysen blandt andet på brugen af metaforer,
grammatik, struktur, argumentation, sproghandlinger, ordvalg og betydningskonstruktion samt magtrelationer og modalitet. Dette giver os et
koncentreret indblik i hvilke diskursive praksisser, tekstforfatterne (DR)
trækker på for at skabe en tekst (et nyhedsindslag) (Jørgensen og Phillips,
1999: 81).
Med den diskursive praksis mener Fairclough de vilkår, som teksten er
kommet til verden under. Det kunne i vores tilfælde være produktionsforholdene på DR, ligesom det også kunne være de andre mulige vinkler, man kunne anlægge på en historie - den såkaldte interdiskursivitet.
Ligeledes betegner den diskursive praksis distribution og fortolkning.
Konsumering af teksten kunne tillige undersøges nærmere med konkrete
seerundersøgelser og receptionsanalyser, hvilket vi dog begrænser os fra.
Vi vælger at se på den diskursive praksis gennem de forskellige valg, som
DR har truffet i forbindelse med produktionen af indslagene, herunder specielt brugen af nyhedskriterier og -vinkler (se afsnit 5.2.2.1 og
DRs valg • 14

5.2.2.2). På vores vej mod at danne os et overblik over placeringen af de
enkelte typer af nyhedsindslag i udsendelserne har vi ladet os inspirere af
Michel Foucaults genealogibegreb. Genealogien skal eftersøge det, som
Foucault kalder for ’hændelsernes herkomst’ (Aakerstrøm, 1999: 56). I
vores tilfælde er det, hvordan valgindslagene er fordelt i nyhedsudsendelserne (se afsnit 5.2.1.7 og 5.2.2.7). Dette giver os mulighed for at iagttage den overordnede ændring i praksis, som DR har gennemgået med
fokus på placeringen af valgindslag i de to perioder, vi har valgt at undersøge.
I vores analyse af nyhedsformidlingen er den sociale praksis den måde,
hvorpå de enkelte nyhedsindslag italesætter forskellige samfundsmæssige
forhold, samt hvilke konsekvenser en bestemt prioritering af nyheder kan
have for den måde, hvorpå man opfatter og forbruger nyhedsformidlingen. Her vil vi blandt andet supplere med Stig Hjarvard (Hjarvard, 1999:
96-131 og 178-205), som argumenterer for, at nyhedsformidlingen
bevæger sig i retning af tabloidisering af nyhedsbilledet som følge af den
stigende konkurrence på mediemarkedet.
Da vi tager udgangspunkt i en relativ stor mængde empiri (6 udsendelser
i 2001 og 6 udsendelser i 2007), har vi valgt at dele vores diskursanalyse
op i en makro- og en mikroanalyse.
I makroanalysen søger vi at danne os et overblik over forskellen i brug
af nyhedskriterier og -vinkler i de to valgperioder, som vi analyserer.
Ligeledes ser vi på, hvordan selve valgstoffet er placeret og prioriteret i
de enkelte udsendelser i de to perioder. Makroanalysen er inspireret af
Faircloughs tilgang til og forståelse af den diskursive og sociale praksis.
Desuden vil vi bruge Greimas’ aktantmodel dels til at belyse i hvilket
omfang, der er et gennemgående billede i den måde relationerne vises i
de forskellige nyhedsindslag, dels til at kunne identificere de vinkler, som
DR anvender i nyhedsformidlingen.
Aktantmodellen blev introduceret af sprog- og litteraturforskeren Algirdas-Julien Greimas. Den er oprindelig udviklet til at illustrere en
grundlæggende opbygning af fiktive fortællinger, herunder eventyr. Men
i dag bruges den også til at illustrere, hvilken fortælling fx virksomheder,
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mennesker og politiske partier ønsker at skabe og fortælle sine omgivelser
(Greimas, 1987: 6). Vi er opmærksomme på, at aktantmodellen således
ikke med lige stor relevans kan bruges på alle de indslag, vi bearbejder.

Figur 2: Aktantmodellen
Den gennemgående ide i aktantmodellen er at vise, hvilke personer
der indgår, og hvilke roller de indtager i fortællingen. Der er tre akser i
modellen: 1) konfliktaksen, som angiver hvilke interesser, der er på spil i
historien, hvilket synliggøres af subjekt, hjælper og modstander, 2) kommunikationsaksen, der angiver hvem, der kan opfylde subjektets ønske
(giveren), og hvem der er modtager i fortællingen (som oftest subjektet)
og 3) projektaksen, som fortæller, hvad hovedpersonen (subjektet) i
fortællingen gerne vil opnå (objekt) (Greimas, 1987: 277 ff).
I mikroanalysen vil vi gå tættere på teksten i to indslag, som er udvalgt,
fordi de repræsenterer de tendenser, vi har fundet i makroanalysen. I
mikroanalysen tager vi udgangspunkt i den inderste del af Faircloughs
tredimensionelle model, det vil sige analysen af selve teksten.
I det omfang vi inddrager billedanalyse, tager vi udgangspunkt i Søren
Kjørups beskrivelse af billedanalytikeren Panovskys analysemetode, som
er en tredeling af billedets betydningsstrukturer, se afsnit 5.4.
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2.3. Vores forforståelse
”Når man arbejder med diskurser, som man selv er tæt på – og
synes, at man kender dem til hudløshed – er det særligt svært at
se dem som diskurser, altså som socialt konstruerede betydningssystemer, der kunne have været anderledes.” (Jørgensen og Phillips,
1999: 31).
Vi har i vores tilgang til afhandlingen og afhandlingens genstandsfelt forsøgt at være objektive, men som ovennævnte citat postulerer, er det svært,
hvis ikke umuligt at nå til den absolutte sandhed. En forsker har således
altid en position i forhold til sit genstandsfelt, hvilket har betydning for
resultatet (ibid.). Dette betyder ikke, at vi ikke kan være kritiske i vores
afhandling, da vores forskning ud fra den socialkonstruktivistiske tankegang, som kritisk diskursanalyse udspringer fra, kun kan vise én af mange
sandheder, men at vi må redegøre for vores egen forforståelse.
Inspirationen til vores afhandling kom blandt andet fra Ulrik Haagerups
udsagn om, at det var journalisternes opgave at ”stille spørgsmål på offentlighedens vegne til en konkret sag”. For at have en fælles forståelse af,
hvordan journalistik skal forstås og bruges, har vi taget udgangspunkt i et
citat af ældre dato:
”Det er ifølge Demokratiets Teori ikke Statens Opgave at kontrollere Pressen, men Pressens opgave at kontrollere Staten. Dagspressen er fra dette Synspunkt set den fjerde statsmagt ved siden af
den lovgivende, den udøvende og den dømmende Magt, nemlig
den på Folkets Vegne kontrollerende Magt – netop derfor behøver
den Uafhængighed af Staten. ” (Thorsen 1951 II: 107 i Schultz,
2006: 203).

2.4. Afgrænsning
Vi afgrænser vores afhandling til kun at fokusere på 21.00 TV Avisen i
den sidste uge op til valgdagen i 2001 og 2007. Det bliver 12 udsendelser i alt fordelt med seks på hvert af de to valgår. Udsendelserne fra de to
lørdage er dog ikke fra kl. 21.00, da der om lørdagen kun bliver sendt en
18.00 TV Avis (www.dr.dk/tjenester/programoversigten/w3c/epg.asp).
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Vi har valgt at afgrænse os til disse to perioder, dels af ressourcemæssige
hensyn, dels da vi mener, at det er her, at TV Avisens valgdækning er
mest intens.
Den sene TV Avis er valgt, da DR selv betegner den for den mest seriøse
og mest uddybende af deres nyhedsudsendelser:
”21’eren anses internt for at være flagskibet i DRs tv-nyhedsudsendelser. Det er udsendelsen, hvor der bliver gået i dybden,
og hvor der er god tid til at fortælle aftenens historier.” (Schultz,
2006: 141).
Vi finder ligeledes belæg for vores afgrænsning fra Carolina Kamil, som i
sin undersøgelse af DR afgrænser sig med begrundelsen, at: ”DR’s 21 TV
Avis [...] udgør stationens hovednyhedsudsendelse, der af stationen selv betragtes som den mest seriøse.” (Kamil, 2007: 113).
Vores fokus i makroanalysen er alle valgindslag. Såfremt der iagttages
udenrigsstof af relevans, vil dette blive nævnt, men som udgangspunkt
vælger vi ikke at inddrage det i vores empiriske grundlag. Til tekstanalysen udvælger vi kun empiri inden for de rammer, som resultaterne af
makroanalysen viser os.
Vi ser primært på tekstdelen, og vi vil kun i det omfang, vi finder det
nødvendigt, inddrage billedsiden. Dette gør vi udelukkende i mikroanalysen. De steder, hvor vi inddrager billedsiden, er typisk, hvor billederne
understøtter en voice over, der fortæller om temaet i nyhedsindslaget, eller hvor billedsiden har særlig betydning for forståelsen af indslaget.

2.5. Kritik af teori- og metodevalg
Som allerede beskrevet har vi valgt at analysere DRs udsendelser i ugen
op til valgene i 2001 henholdsvis 2007. Vi er bevidste om, at DRs dækning af valgstoffet ikke begrænser sig til den sidste uge op til valget. Ligeledes er vi bevidst om at valgstoffet ikke alene begrænser sig til 21’eren.
Af ressourcemæssige årsager har vi dog været nødsaget til at begrænse os
til den sidste uges dækning af valgstoffet i de to perioder. Dette indebærer, at vi kun kan vise en eventuel forskel i måden, DR har formidlet
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nyheder på i de to specifikke perioder, og ikke om nyhedsformidlingen
har ændret sig over tid.
Til at understøtte de påstande, vi kommer med i afhandlingen, bruger vi
Stig Hjarvards resultater fra den undersøgelse, han lavede over perioden
fra ”det tidlige monopol” til ”den udviklede konkurrence” (Hjarvard,
1999: 16f.), hvori han undersøger tv-nyhedsformidlingens udvikling
fra det tidspunkt, der kom konkurrence i dansk tv. Resultaterne blev i
1999 udgivet i bogen TV-nyheder i konkurrence. Derfor forholder vi os
kritiske i vores tilgang til at referere til Hjarvard og tager højde for undersøgelsens alder og aktualiteten i hans betragtninger, men vi mener, at
de tendenser han betragter, er de ting, som vi i dag kan se gennem vores
analyser.
Public service-aftalen er en aftale underskrevet af DR på den ene side og
Kulturministeriet på den anden. Vi er opmærksomme på, at aftalen først
og fremmest er en overordnet rammeaftale, der angiver retningslinjerne
for DRs samlede virksomhed, hvilket vil sige, at aftalen er ikke specifik
for TV Avisen. Aftalen behandler ikke konkret, hvordan DR skal handle,
og det er således op til DRs bestyrelse selv at fortolke og implementere
aftalens indhold.

DRs valg • 19

3 Kategorisering af empirien
3.1 De fem nyhedskriterier
I vores afhandling er ét af de kriterier, som vi bruger til at karakterisere,
bedømme og kategorisere den valgte empiri journalistikkens fem nyhedskriterier. Udover nyhedskriteriernes funktion i forhold til at vinkle
en nyhed, kan nyhedskriterierne være med til at give en karakteristik af
nyhedsmediet. De fem nyhedskriterier har siden 1960´erne været lagt
til grund for udvælgelsen af nyheder i adskillige medier og er en del af
journalistens arbejdsredskab (Schultz, 2006: s. 57ff). For at kunne besvare vores problemformulering i forbindelse med ’nyhedsformidling’, vil
vi anvende de fem nyhedskriterier, når vi sammenligner resultaterne fra
vores analyser med den diskursive og sociale praksis, som DR anvender i
henholdsvis 2001 og i 2007. For at sikre en fælles forståelse, vil vi nedenfor beskrive, hvordan vi forstår og bruger de fem nyhedskriterier; sensation, identifikation, konflikt, aktualitet og væsentlighed.
Sensation: En sensation er det uventede og usædvanlige, som er kendetegnet ved at være de nyheder, der i sit indhold afviger fra det normale,
og det er dem vi helst vil læse, blandt andet skandaler, katastrofer, vold og
ulykker (ibid.).
Identifikation: En identifikation er en nyhed, som indeholder noget,
hvor læseren/seeren kan drage paralleller mellem sig selv og indholdet i
indslaget. Kategoriseringen kendetegnes gennem en følelse af ’det kunne
være mig’, ’bare det var mig’ eller ’godt, det ikke er mig’ (ibid.). Det
betyder meget for modtageren af nyheden, at nyhedens personer, steder
og emner vækker genkendelse og skaber samhørighed. Det handler om
følelser, og om hvad vi kan relatere til nyheden i vores dagligdag (ibid.).
Konflikt: En konflikt er fx, når sager eller personer er på kollisionskurs,
og iagttages ofte som en strid mellem personer eller interessemodsætninger. I alle gode historier spiller kampen mellem det gode og det onde en
væsentlig rolle. Konflikten indeholder derfor et dramatisk element, som
presser os til at vælge side, alt efter hvem vi identificerer os med (ibid.).
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Aktualitet: Hvad der er aktuelt, er det, som sker lige nu eller skal ske i
nærmeste fremtid. Det aktuelle kan være aktuelt i en kortere eller længere
periode, og er ofte kendetegnet ved at være emner, som også cirkulerer i
andre medier. Pludselige og dramatiske begivenheder har større aktualitetsværdi end mere langstrakte begivenheder (ibid.).
Væsentlighed: Væsentlighed bliver begrundet ud fra noget, som har en
grundlæggende betydning for mange menneskers vilkår og har en betydning for samfundet. Hvis en nyhed ikke umiddelbart har værdi for
læseren, behandler journalisten stoffet på en måde, så det opleves mere
væsentligt for os (ibid.).
Desuden er der qua den teknologiske og dermed mediernes udvikling
skabt nye kriterier, som hverken betegner en journalistisk vinkel eller kategoriserer nyhederne og det medie, som bringer indslaget. Eksempler på
nye kriterier er ’deadline’, ’fyld’ og ’eksklusivitet’. Deadline udtrykker, at
en given historie får en større dækning simpelt hen, fordi det foregår lige
omkring sendetidspunktet. Fyld handler om, at en TV Avis skal vare 30
minutter, og derfor må man nogle gange fylde op med historier, som hvis
der havde været nok i andre historier, ikke ville blive bragt (ibid.).
Endelig er der eksklusivitetskriteriet, som bliver stadigt vigtigere, og som
handler om, hvor vigtigt det er at have sine egne historier eller egne vinklinger på en fælles historie (ibid.).

3.2. Refererende eller udredende journalistik
Et andet kriterium, vi benytter til at kategorisere empirien, er, om et
nyhedsindslag er produceret med udgangspunkt i refererende eller udredende journalistik. For at definere hvad der er refererende og udredende,
tager vi udgangspunkt i de definitioner, Flemming Tait Svith, lektor på
Danmarks Journalisthøjskole, har udviklet og beskrevet i Analytisk Journalistik på www.update.dk:
Refererende journalistik har som mål at gengive begivenheder eller holdninger. Referatet er ikke en ukritisk eller uredigeret gengivelse, men er
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en prioriteret udvælgelse af de informationer, der ud fra en vurdering af
deres nyhedsværdi er de mest interessante. Den refererende journalistik er
kildestyret, hvor kilderne ofte selv har en interesse i at tale med pressen.
Vinklen vil derfor ofte korrespondere med kildens udsagn. Journalistens
egen konklusion kommer kun implicit til udtryk gennem vinklingens
prioritering og udvælgelse af informationer (www.update.dk).
Den udredende journalistik har som mål at få svar på noget ukendt. Et
spørgsmål eller en problemformulering styrer indsamlingen, og målet er
at skaffe informationer, der leder frem til svaret på spørgsmålet. Indsamlingen er styret af journalisten ud fra de overordnede spørgsmål, der kan
lede til beskrivende, forklarende, konsekvens- eller løsningsorienterede
svar (www.update.dk).

3.3. Fokus på form eller indhold og kritisk
eller ukritisk vinkel
Derudover undersøger vi om indslaget er produceret med fokus på form
eller indhold, og om indslaget er produceret med en kritisk eller ukritisk vinkel.
Kritisk eller ukritisk: Vi definerer et nyhedsindslag som kritisk, hvis der
præsenteres modsatrettede interesser i et nyhedsindslag.
Indhold eller form: Vi kategoriserer et indslag til at handle om form
frem for indhold, når der af journalisten i vinklingen ikke bliver lagt fokus på forskellen i den politiske substans, men på fx de omstændigheder
der er omkring emnet. Eksempler kunne være fokus på hvem der vandt
en given politisk debat i stedet for at fokus på indholdet i debatten. Et
andet eksempel kunne være at fokusere på, hvad tilhørerne mener om
en debat eller at følge politikerne med henblik på at afdække, hvad de
foretager sig i valgkampen.
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4 DR og public service
I dette afsnit vil vi undersøge public service-begrebet nærmere og give
vores bud på, hvad begrebet dækker over og betydningen for nyhedsformidlingen i DR.
I modsætning til de kommercielle medievirksomheder er DR underlagt
en public service-kontrakt, der forpligter DR til at servicere den danske
befolkning med et bredt udbud af public service-programmer og tjenester. Kontrakten, der er indgået mellem Kulturministeriet og DR, er først
og fremmest en overordnet rammeaftale, der angiver retningslinjerne for
DR’s samlede virksomhed.
I kontrakten står:
”DR er forpligtet over for hele befolkningen til via fjernsyn, radio
og internet eller lignende at sikre et bredt udbud af programmer
og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst, og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes
kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal
der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på
saglighed og upartiskhed.” (public service-aftalen, bilag 1).
Med mindre andet er nævnt refereres til public service-kontrakt mellem
DR og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2007 til 31. december
2010.
Endvidere skal DR i dets programvirksomhed blandt andet:
• Styrke borgernes handleevne i demokratisk samfund
• Spejle Danmark og danskerne
• Stimulere kreativitet og kultur samt
• Fremme viden og forståelse (public service-aftalen, bilag 1).
Lovgivningen og public service-kontrakten er som nævnt i indledningen meget bredt og vagt formuleret og behandler ikke konkret, hvordan
intentionerne som nævnt ovenfor skal omsættes i programvirksomheden.
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Det er således op til DRs bestyrelse selv at fortolke og implementere de
formelle lovkrav og kontraktens indhold i DRs programmer.
Men hvad kan der ligge bag begrebet ”at styrke borgernes handleevne i et
demokratisk samfund”?
Der kan blandt andet ligge det, man mange steder i moderne journalistik kalder ’tilstræbt objektivitet’ eller ’den bedst opnåelige sandhed’, som
byder, at man godt er klar over, at sandheden med stort S som sådan ikke
eksisterer, men at det i høj grad handler om at præsentere nyhedsformidlingen på en sådan måde, at de synspunkter, der måtte findes i forhold
til et emne, bliver afvejet i nyhedsformidlingen. I dag er de fleste nyheder knyttet op på konkrete cases, hvori vinklingen af nyheden til en vis
grad bestemmer, hvilke sider af den samlede historie, som bliver fortalt
(Schultz, 2006: 62). I den sammenhæng er det vigtigt at have det fornødne overblik, således at man samlet set laver en alsidig nyhedsformidling.
Direkte adspurgt fortalte Susanne Hegelund, at man ikke havde sådanne
overvejelser om det enkelte indslag eller den enkelte udsendelse, men
naturligvis set igennem hele valgkampen forsøgte at dele sol og vind lige:
”…men oplagt kan vi heller ikke leve med, at vi kun går efter en
eller anden bestemt vinkel i en hel valgkamp, det kunne vi heller
ikke finde på, for der er jo masser er vinkler.” (interview med
Susanne Hegelund 16.4.2008).
Man skal imidlertid have for øje, at DR er et dominerende nyhedsmedie
i Danmark, og har muligheden for at
”… fokusere den offentlige opmærksomhed omkring bestemte
emner og […] derigennem bestemme, hvad der er relevant at tale
om, og dermed også hvilke emner, der bør træffes politiske beslutninger om.” (Stig Hjarvard, 1995).
Dette kan også formuleres til, at medierne og herunder DR ved dets udvælgelse af nyheder og mulighed for at sætte dagsordenen både skaber og
er med til at formidle den politiske virkelighed.
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Med denne indflydelse er det derfor essentielt, at DR efterlever sin egen
programetik, hvori der står:
”DR skal være danskernes troværdige formidler i en kompleks
verden. DR skal lægge afgørende vægt på grundig research og hæderlighed i programarbejdet. DR må ikke tale mod bedre vidende
eller have skjulte dagsordener.” og ”DR skal være fair over for alle
parter, holdninger og synspunkter.” (DRs programetik version
2007).
Vi vælger at forstå dette, som at alle parter i en given sag i så vid udstrækning som muligt skal have adgangen til at udtale sig, og at seerne skal
præsenteres for relevant kildekritik.
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5 Diskursanalyse
5.1. Præsentation af diskursanalysens metode
Vi vælger i denne afhandling at betragte nyhedsindslagene – eller nyhedsteksterne – som diskurser. Det vil sige, at vi ikke kun ser nyhedsteksterne
som objektive genstande med en indre struktur (form og indhold), men
også som noget der udgør en sproglig og kommunikativ handling (Hjarvard, 1999: 31). Dette gør vi blandt andet ved brug af aktantmodellen
(se afsnit 2.2.) for at kunne kortlægge, hvilke relationer nyhedsteksten
skaber mellem de identiteter, den etablerer. Dette er et vigtigt redskab,
når vi skal analysere os frem til, hvordan DR i dets nyhedsformidling
forholder sig til regering og opposition.
Ifølge Fairclough konstituerer en diskurs tre forhold: den repræsenterer
forhold i verden; den etablerer en række identiteter; og den skaber en
række relationer. I forhold til nyhedsformidlingen specificerer Stig Hjarvard det således:
1. Repræsentation: En nyhedstekst beskriver og fortolker hændelser i
den sociale og fysiske verden.
2. Identiteter: En nyhedstekst etablerer en række identiteter, som dels
indgår i den beskrevne hændelse (fx politikere, politi og borgere), dels
deltager i kommunikationen af hændelsen (fx journalist, ekspert
og publikum).
3. Relationer: En nyhedstekst etablerer en række relationer mellem de
etablerede identiteter - både de aktører, der indgår i nyhedshændelsen,
og de, der kommunikerer hændelsen. Relationen angiver blandt andet
hvilken magt, troværdighed og viden, de enkelte aktører besidder i
forhold til hinanden (Hjarvard, 1999: 32).
Alle indslag, der handler om valget, betragter vi samlet som en overordnet valgdiskurs. Som beskrevet i afsnit 2.4 har vi valgt at se bort fra alle
indslag, der ikke handler om valget, det vil eksempelvis sige ikke valgrelaterede udenrigs- og indenrigsindslag og sportsindslag.
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I vores analyse af indslagene kortlægger vi hyppigheden af de strukturer,
vi finder i nyhedsudsendelserne, herunder anvendelsen af nyhedskriterier
og vinkler. Gennem etableringen af genealogier, som er en kortlægning
af nyhedsindslagenes fordeling og struktur, forsøger vi at se tendenser i
indslagenes placeringer i nyhedsfladen. For at belyse såvel de overordnede
som de kvalitative strukturer i fortællingen af nyhedsindslagene bruger vi
Greimas’ aktantmodel.
”Hvor den kvalitative analyse primært kan belyse nogle strukturer
i den enkelte nyhedstekst, kan de kvantitative værktøjer give et
overblik over hyppigheden af en række diskursive træks forekomst i
et større tekstkorpus, herunder hvilke aktører, der taler om hvilke
emner på forskellige måder.” (Hjarvard, 1999: 31).
Vi analyserer valgdiskursen på følgende måde: Vi ser på, hvilke nyhedskriterier de bragte indslag er udvalgt på baggrund af. Dette gør vi for at
få et billede af, hvordan nyhedskriterierne bliver anvendt, og hvad der er
karakteristisk for nyhedsformidlingen i ugen op til det pågældende valg.
Dette gør det muligt for os at iagttage den udvikling, der sker fra det ene
år til det andet. For det andet ser vi på, om der i indslaget er anvendt udredende eller refererende journalistik. Dette gør vi for at kunne se, i hvor
høj grad DR har været eksplicit eller implicit kritiske (jf. afsnit 3.2).
I forlængelse af analysen af udredende og refererende journalistik ser vi
på, om et indslag er kritisk eller ukritisk ud fra den betragtning, at nogle
refererende indslag også kan være eksplicit kritiske. Dette har vi gjort for
at kortlægge en eventuelt regeringskritisk eller oppositionsvenlig diskurs.
Dernæst har vi undersøgt indslagene for, om der bliver lagt vægt på
formen eller på det politiske indhold. Det vil sige, om der fokuseres på
politikerens budskaber eller måden, hvorpå politikerne diskuterer.
Med ovenstående undersøgelser på plads anvender vi Greimas’ aktantmodel på hvert valgindslag og analyserer fortællingen, som DR skaber i
indslaget. Dette gør vi for at undersøge, hvilken rolle DR i sin nyhedsfortælling giver indslagenes aktører.
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Nu er nyhedsproduktion af i dag ikke et eventyr, som aktantmodellen
ellers især bliver brugt til at analysere. Der er derimod tale om en fortælling, hvor der tænkes over brugen af virkemidler for at gøre en given
nyhed interessant for de personer, den er rettet mod. Om dette siger
Hjarvard:
”Nyhedsindslaget repræsenterer en række sproglige handlinger
fra andre sociale sammenhænge, men føjer dem samtidig ind i et
sammenhængende fortælleforløb styret af journalisten…” (Hjarvard, 1999: 33).
Og Susanne Hegelund supplerer:
”Der er noget dramaturgi, men der er også noget information,
når vi bruger bagskærm på 21’eren til en masse tal. Fx kunne
det tidligere i 2001 garanteret være et indslag med en masse tal
som ingen rigtig forstod, så der er noget dramaturgi over det, men
det er også en måde, at få folk til at forstå hvad handler det her
om…” (interview med Susanne Hegelund, 16.4.2008).
TV Avisens journalister tænker og bruger således dramaturgi sammen
med fortælletekniske virkemidler, når de konstruerer deres nyhedshistorier for at gøre en given historie forståelig for seerne. Derfor mener vi,
at man med fordel kan bruge Greimas’ aktantmodel som metode til at
undersøge, hvordan TV Avisen præsenterer aktørerne i dets nyhedsformidling af et folketingsvalg.
Det er også en metode, vi anvender for at efterprøve Ulrik Haagerups
udsagn om, at det var journalisternes opgave at ”stille spørgsmål på
offentlighedens vegne til en konkret sag”. (Deadline kl. 22.30, DR2,
11.12.2007).
Vores diskursanalyse er delt i to: et makroniveau, hvor vi forsøger at
afdække temaer og tendenser i valgdiskursen og et mikroniveau, hvor vi
ved hjælp af tekstanalytiske redskaber går tættere på den enkelte tekst for
at vise de tendenser, vi fundet på makroniveau.
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5.2. Makroanalyse
I de følgende afsnit vil vi søge at afdække temaer i valgdiskursen og forholdet mellem de enkelte diskurser. Er der fællestræk mellem de enkelte
valgindslag, er der særlige sproglige handlinger eller vinkler, som dominerer nyhedsindslagene?
I makroanalysen vil vi se på:
• Hvilke nyhedskriterier har været anvendt, og hvilke af disse
har været dominerende?
• Hvordan er vinklingen af indslagene, og hvad det betyder for
nyhedsformidlingen?
• Hvordan har balancen mellem de udredende og refererende
indslag været?
Ved anvendelse af aktantmodellen vil vi se på, hvorledes de forskellige
roller optræder i indslagene, og om der er et specifikt mønster.
Aktantmodellen beskriver en person (et subjekt), der forsøger at gennemføre et projekt eller nå et særligt mål (et objekt). Objektet kan være alt fra
en specifik opgave over ’at vinde prinsessen og det halve kongerige’ eller
at løse en konflikt. Objektet kan således både være en konkret person
eller genstand og noget mere abstrakt. Forbindelsen mellem subjektet og
objektet kaldes projektaksen, fordi subjektet har det særlige projekt - at
løse en bestemt opgave eller (op)nå et eller andet. En af betingelserne
for, at subjektet kan nå sit mål, er, at han skal have adgang til objektet.
Der skal være en giver, der på den ene eller anden måde giver adgang
til objektet. Denne proces, at en giver (giver) nogen (subjektet) noget
(objektet) kaldes for kommunikationsaksen. Giveren kan vare alt fra en
person til størrelser som samfundet, skæbnen, normer, Gud, eller lignende. Modtageren af objektet kan være den samme person som subjektet.
Sådan er det i de tilfælde, hvor subjektet søger at nå et bestemt mål for
egen vindings skyld. Men modtageren behøver ikke være subjektet alene
eller det kan være noget helt andet end subjektet, specielt, hvor subjektet
ikke kun arbejder for at opnå objektet for sin egen vindings skyld. Hjælperen i en fortælling er den funktion eller person, som er med til at lette
subjektets vej til målet, hvorimod modstanderen omvendt besværliggør
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subjektets gennemførelse af projektet. Relationen mellem hjælper og subjekt på den ene side og på den anden side subjekt og modstander kaldes
for konfliktaksen (Greimas, 1987: 270ff).

5.2.1.

Nyhedsformidlingen i 2001

Som nævnt under afsnittet om definitioner har vi kategoriseret alle valgindslag for hvert år efter en række karakteristika. Nedenfor viser vi en
oversigt over resultaterne for 2001:
Samlet antal udsendelser

6 dage

Samlet antal indslag

77 indslag

02:45:42

Valgindslag

39 indslag

01:45:35

Figur 3 fordeling af indslag
I figur 3 ser vi, at valgindslagene udgør omkring 50 % af indslagene,
mens de i tid udgør ca. 63 % af sendefladen.
I forhold til vore kriterier ser det ud som nedenstående:
2001

13.11

14.11

15.11

16.11

18.11

Aktualitet

2

7

3

1

Konflikt

3

2

2

3

Identifikation
Væsentlighed

19.11
2

3

4

Sum

51,2

36

10

30,8

36

4

10,3

36

1

2,6

36

1

2

6,2

36

1
1

%

20

1

Sensation

Total

Udredende

4

3

3

4

1

1

16

41

36

Refererende

3

6

5

1

3

5

23

59

36

Kritisk

6

4

3

3

1

1

18

65,6

36

Ukritisk

1

5

5

2

3

5

21

34,4

36

Indhold

4

7

4

4

2

5

26

74,4

36

Form

3

2

3

1

0

1

10

25,6

36

Konfrontation i
studiet

0

0

0

0

0

0

Figur 4 fordeling af indslag
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5.2.1.1. Nyhedskriterier i valgdækningen
Aktualitets- og konfliktkriteriet er de dominerende kriterier i ugen
op til valget. En forklaring på, at netop disse to kriterier dominerer, kan
være, at der er tale om en periode med et nærtstående folketingsvalg, som
tilmed i 2001 også indeholder et kommunalvalg. I en sådan periode vil
der være ekstra kamp for at komme til orde i medierne.
En forklaring på den øgede brug af konfliktkriteriet kan være det Hjarvard kalder for konsekvensjournalistik, som handler om at vise konsekvensen af den førte politik for ’almindelige’ mennesker’ (Hjarvard,
1999: 65).
Et eksempel er indslag nr. 9 den 16. november 2001, som omhandler de
negative konsekvenser af manglende muligheder for familiesammenføring for indvandrere. Såvel for de direkte ’ofre’, altså de personer, der ikke
kan få ægtefællen til Danmark, som for de der rammes indirekte, fx de
virksomheder, hvor disse personer er beskæftiget. Virksomhederne mærker ifølge indslaget konsekvenserne ved de manglende familiesammenføringsmuligheder ved mindre motiverede og velfungerende medarbejdere
end hvis medarbejderne havde levede sammen med deres familier:
Speakeren i indslaget: ”Først da hans kone kom til Danmark
havde Mahad Hassan overskud til for alvor at integrere sig i det
danske samfund, siger han. Og hans chef bakker ham op. Hun
mener, at hun får bedre medarbejdere, hvis de får deres koner eller mænd til landet.” (indslag nr. 9, 16.11.2001).

5.2.1.2. Vinklingen i indslagene
Vi kategoriserer nyhedsindslagene efter, hvorvidt de er udredende (eksplicit kritisk) eller refererende (implicit kritisk) jf. afsnit 3.2.
Type

Antal

Udredende indslag

15

Refererende indslag

24

I alt

39

Figur 5: Vinkling
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Der er en overvægt af refererende indslag, hvilket kan hænge sammen
med aktualitet som dominerende nyhedskriterium. Vi vurderer, at nyhederne således er valgt på grund af deres aktualitet, hvorfor der ikke altid
er behov for en speciel vinkling af historien for at gøre den interessant;
nyhederne er interessante, fordi de er aktuelle og bliver derfor ’blot’ refereret. Et eksempel på dette kan være indslag nr. 5 den 14. nov. 2001 om
at 5000 vælgere skal stemme to steder til valget:
”Omkring 5000 vælgere flyttede i sidste uge fra en kommune til
en anden, og det betyder, at de skal stemme to forskellige steder på
tirsdag. Til Folketingsvalget skal de stemme i den kommune, de
lige er flyttet fra, og til kommunalvalget i den kommune de lige er
flyttet til …” (indslag nr. 5, 14.11.2001).
Hele 18 af 20 indslag, som har aktualitet som nyhedskriterium, er kategoriseret som refererende, hvilket sandsynligvis skyldes, at indslagene er
relateret til valget, jf. Figur 4. På samme måde er langt de fleste indslag
med nyhedskriteriet ’konflikt’ kategoriseret som udredende. Men den
udredende vinkel anvender også i indslag fra nogle af de øvrige kategorier
som fx sensation og identifikation.
De indslag eller temaer, som er dominerende i de enkelte nyhedsudsendelser, er vinklet udredende og ofte efter konfliktkriteriet. Et eksempel er
indslaget om ventelister (indslag nr. 11, 13.11.2001). Heri italesættes forholdet mellem det, som politikerne gør, og det som vurderes samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt: ”Vi ser nærmere på politikere, sundhed og hvor
pengene egentlig kunne gøre mest nytte” (vores fremhævelse) (ibid.).
Et andet karakteristika ved ovenstående indslag er brugen af montagen
som “dominerende konstruktion af nyhedsindslagets samlede fortælling”
(Hjarvard, 1999: 120), hvilket afspejler en fortælleform, hvor journalistens montage af udsagn fra forskellige kilder kommer til at spille en
dominerende rolle (ibid.). Ser vi fx på ovennævnte ventelisteindslag
bruges første del af indslaget til at introducere problemstillingen; politikerne lover at tage aktion på at nedbringe ventelisterne. Herefter kommer
eksperten og fortæller, at problemet ligger et helt andet sted, nemlig på
forebyggelse via sundhedsfremmende foranstaltninger. Indslaget afsluttes
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med en gennemgang af, hvad man i stedet for et forsøg på at nedbringe
ventelisterne kunne få af offentlig sundhed for 1,5 mia. Se mikroanalysen, afsnit 5.4, for en uddybende analyse af indslaget.

5.2.1.3. Fællestræk i valgdiskursen
Et af de dominerende fællestræk ved valgindslagene i 2001 er den udbredte brug af metaforer på indslagsniveau, hvilket vil sige, at et helt
indslag produceres med udgangspunkt i en bestemt metafor.
“I en kritisk diskursanalyse er det ofte relevant at se nærmere på
tekstens metaforbrug. Metaforer bruges nemlig både bevidst f.eks.
til at markere nogle holdninger, man ikke ønsker at argumentere
eksplicit for, og mere ubevidst, hvor metaforikken kan aflæses
som udtryk for organisationens kultur.” (Lund & Petersen,
1999:99).
Et eksempel på dette er et indslag om statsminister Poul Nyrup Rasmussen og Venstres statsministerkandidat Anders Fogh Rasmussen i en
paneldebat (indslag nr. 4, 13.11.2001). Paneldebatten er portrætteret
som en boksekamp, og i det store og hele refereres der ikke til det politiske indhold i debatten. Hermed understreges den politiske debat som
en kampplads, hvor det handler om at vinde på bekostning af de andre i
stedet for et forum, hvor man gennem dialog udvikler politik
Den udsendte journalist siger i indslaget: ”Ét er hvad politikerne siger, noget andet er den måde, de får det sagt på. Jeg har
Klaus Kjøller med mig her i Valby Hallen, og han er ekspert i,
hvordan politikere får bokset deres budskaber igennem.” (ibid.).
Allerede dagen efter er der endnu et eksempel på, hvorledes hele indslagets omdrejningspunkt er metaforbrugen, idet begge statsministerkandidater bliver lanceret og målt som brands. I indslaget spørger DRs
interviewer forskellige vælgere, hvilke produkter de synes, at de to Rasmussen’er passer til. Om Nyrup lyder det: ”Krydderboller, sådan nogle
med lidt smør på. En lidt blød type. ” Og en anden vælger svarer: ”Nyrup
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skal over og have en god gammeldags cigar.” med begrundelsen: ”Det lidt
gammelmandsagtige, rigide og stive i det.” (Indslag nr. 13, 14.11.2001).
Omvendt sammenlignes Fogh med sodavanden Sprite, fordi han er ”energisk og udadvendt” (ibid.).
Anders Fogh Rasmussen bliver således fremstillet som den dynamiske
unge og innovative modsat Poul Nyrup Rasmussen, der er den lidt støvede politiker, der ikke er i stand til at forny sig. Også her giver konstruktionen af nyhedsindslaget ved hjælp af metaforer mulighed for at give et
billede af politikerne, som man ikke ville kunne tillade sig at tegne, hvis
det blev sagt direkte. I givet fald ville indslaget i højere grad blive opfattet
som et partsindlæg til fordel for oppositionen.
Et andet fællestræk er fravalget af direkte partipolitiske aktører. I indslaget om ventelister fungerer politikerne alene som baggrund og bevis for
påstanden om, at det er et politisk emne med høj prioritet. Interdiskursiviteten ses ved, at der trækkes paralleller tilbage til 1998, hvor ventelister
var et dominerende tema i valgkampen. Alle optrædende autoriteter i
studiet foruden studieværten er således organisationsrepræsentanter, akademiske eksperter og i nogle tilfælde journalistiske redaktører.
Til forskel fra indslag, hvor fronterne er sat op via dialog i studiet, er de
ovennævnte indslag opbygget som montager, hvis karakteristika er, at de
giver en mere ren fortælling:
”… nyhedsformidlingen [er] i dag [1999] snarere kendetegnet
ved, at journalisterne selv konstruerer fortællinger om begivenheder i samfundet og bruger kilders udsagn som byggestene til
sådanne fortællinger.” (Hjarvard, 1999: 128).
Ulempen ved montagen er for seerne, at ikke alle perspektiver bliver
inddraget. Omvendt giver et mere dialogisk indslag med skarpe fronter
måske seerne bedre mulighed for at tage stilling, idet der bliver ridset
forskellige positioner op.
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5.2.1.4. Rollefordeling i indslagene
Ved hjælp af Greimas’ aktantmodel, jf. afsnit 2.2, kan man i skematisk
form se opbygning og rollefordeling i indslagene.
Fælles for flere af indslagene med politisk substans er en meget generel
modstander i form af politikerne som gruppe, både regering og opposition. Både indslaget om ventelister for psykisk syge børn og indslaget om
handicappede var kritiske indslag mod politikerne som gruppe i stedet
for mod et konkret politisk parti eller den siddende regering.
Nedenfor følger tre eksempler på indslag, som har det fælles træk, at der
rejses en generel kritik af politikerne, og at politikerne ikke får lov til at
forsvare sig i indslagene. Endvidere gives der direkte eller indirekte rygdækning af kritikken via eksperter.
Indslag nr. 6, den 15. november: Valgløfter til de handicappede

Figur 6: Aktantmodel indslag nr. 6 den 15. november

Indslag nr. 13, den 13. november: Psykisk syge børn venter

Figur 7: Aktantmodel indslag nr. 13 den 13. november
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Indslag nr. 8, den 14. november 2001: Erhvervslivet: Sænk skatten

Figur 8: Aktantmodel indslag nr. 8 den 14. november
I indslaget om skatten siger DR, at kritikken har opbakning fra store dele
af erhvervslivet. Da denne kritik ikke problematiseres, kan man argumentere for, at DR derved anvender erhvervslivet som eksperter og deres
udsagn som ekspertudsagn. I indslaget lyder det fra speakeren:
”Det [Danfoss’ forslag om sænkning af skatten] skulle få
medarbejderne til at arbejde mere, og dermed også Danfoss til
at tjene mere. Tjener Danfoss flere penge, er der også flere skattekroner til staten og det danske velfærdssamfund.” (indslag nr. 8,
14.11.2001).
Efterfølgende uddyber Ole Steen Andersen, koncerndirektør, Danfoss
AS:
”Det er den måde, vi oplever det på. For vi siger, at en væsentlig
forudsætning for at udvikle velfærdsstaten og udvikle den over en
længere periode, det er, at vi har et konkurrencedygtigt erhvervsliv.” (ibid.).
Som nævnt er der tale om en generel kritik af politikerne. Men skal man
tale om en tendens ’mod det bestående’ kan man fx anføre, at DR ved
antydningen af en forskel mellem de to blokke konsekvent behandler
oppositionen positivt. Det gælder både i de meningsmålingsindslag, DR
bringer i løbet af valgkampen, ligesom det i særdeleshed gælder i indslaget, hvor DR sammenligner politikerne med brands, jf. indslaget, hvor
Nyrup af en vælger bliver sammenlignet med en krydderbolle. I samme
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indslag sammenlignes Nyrup og Fogh endvidere med forskellige brands,
som et reklamebureau har opstillet:
Speakeren i indslaget: ”De to statsministerkandidater kan
vurderes præcist som alle andre varemærker, og vælgerne er ikke
begejstrede for varemærket Poul Nyrup Rasmussen. Han vurderes
på linje med det lidt gammeldags stormagasin Magasin, mens
Anders Fogh Rasmussen er på linje med den fremadstormende tvstation CNN.” (indslag nr. 13, 14.11.2001).
Vi mener ikke, at DR udfordrer vælgerne på deres holdninger til placeringen af politikerne i indslaget om brands, men lader dem i højere grad
afspejle reklamebureauets placeringer, hvor den socialdemokratisk ledede
regering bliver portrætteret dårligere end oppositionen.

5.2.1.5. Kondensering af aktantmodellerne
2001
Aktantkondenseringerne er lavet på baggrund af de i alt 39 nyhedsindslag
om valget, som TV Avisen bragte i den sidste uge op til valget i 2001.
Kondenseringen er foretaget ved optælling af, hvor mange gange henholdsvis regeringen, oppositionen eller andre optræder på positionerne
’subjekt’, ’hjælper’ eller ’modstander’ i aktantmodellen.
Årsagen til, at vi ikke i samme grad har fokuseret på ’giver’, ’objekt’ og
’modtager, er, at vi har ønsket at undersøge, hvordan TV Avisen italesætter selve konflikten og at vurdere, i hvilket omfang DR er kritisk.
2001

Andre

Regeringen

Oppositionen

Subjekt

11

2

6

Hjælper

11

1

2

Modstander

8

4

3

Kan ikke kategoriseres

Kan ikke kategoriseres

21

Figur 9: Oversigt over aktører i aktantmodellen
Det mest markante i 2001 er de mange indslag, hvor aktørerne ikke kan
indsættes i klare positioner i aktantmodellen og dermed ikke kan kategoriseres - i alt 21 nyhedsindslag.
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I de indslag, hvor oppositionen og regeringen begge indgår i aktantmodellen, er der en lille tendens til, at oppositionen indsættes som ’subjekt’
– i alt i seks indslag. Men denne tendens svækkes af, at regeringen ikke
findes som ’modstander’ i flere end fire indslag.
Denne tendens er dog på nogen måde så signifikant som den, at valgets
reelle hovedpersoner, politikere fra enten regeringen eller oppositionen,
ikke får mulighed for at diskutere eller at blive bedømt på substans, indhold og politiske projekter, fordi de kun i ganske få tilfælde er sat direkte
overfor hinanden, og kun i få tilfælde får lejlighed til at komme ud med
politiske budskaber. Dette kan ses ved det høje antal af ’andre’, som har
indtaget positionerne som ’subjekt’, ’hjælper’ og ’modstander’ samt det
store antal af indslag, der ikke kan kategoriseres.

5.2.1.6. Fokus på proces eller form
Flere af indslagene om det partipolitiske fokuserer ikke på forskellene i
den politiske substans. Den 13. november 2001 er der fx to indslag på
henholdsvis 4:20 minutter og 1:20 minutter med udgangspunkt i paneldebatter mellem to politiske hovedmodstandere, henholdsvis Poul Nyrup Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen samt Ritt Bjerregaard (S) og
Birthe Rønn Hornbech (V) (indslag nr. 4 og nr. 8, 13.11.2001).
Det første indslag handler om hvem af de to deltagere, der klarede sig
bedst i debatten, og det bemærkelsesværdige ved indslaget er, at de to
politikere kun taler i henholdsvis 50 sekunder (Poul Nyrup Rasmussen)
og 39 sekunder (Anders Fogh Rasmussen), mens næsten 3 minutter af
indslaget bruges på at udlægge, hvem der vandt debatten og hvordan.
Karakteristisk er også, at det, der vises i klippet af de to, er, at Poul Nyrup
Rasmussen river sider ud af Anders Fogh Rasmussens bog Fra socialstat til minimalstat og Anders Fogh Rasmussens svar på dette. Selve det
politiske indhold af dialogmødet er derimod næsten fraværende, hvilket
man fx kan se på de klip, der er bragt af Anders Fogh Rasmussens udsagn
i indslaget:
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1. klip:
”Det er mere og mere af det samme. Jeg håber og tror, at vælgerne
gennemskuer de falske melodier, der i øjeblikket synges og spilles
fra regeringens side (vendt mod Nyrup) og skifter jer ud om en
uge.”
2. klip:
”Jeg skal sandelig love for, at det er stærke argumenter, når man
ikke har andet at byde på end at rive sider ud af en bog.”
Og 3. klip:
”Vi har jo i Venstre gået og luret på, hvornår ville nu den negative, sure, vrisne, socialdemokratiske skræmmekampagne gå i gang,
og jeg forstår, at det var i aften, at den blev skudt i gang (publikum buher og klapper). Det tager vi os ganske let. Det tager vi
ganske let.”. (indslag nr. 4, 13.11.2001)
Det andet indslag inkluderer Ritt Bjerregaard (S) og Birte Rønn Hornbæk (V) og handler mere om, hvordan de to politikere appellerer til
vælgerne end det handler om den politiske substans i deres dialog. Der
er kun ganske korte klip med politikerne i indslaget, mens der er flere
interviews med unge vælgere, som de to kvinder ikke har imponeret. DR
interviewer en ung gymnasieelev:
Interviewer: ”Har det ændret nogen holdninger hos dig?” Gymnasieeleven svarer: ”Hvis jeg overvejede at stemme på nogen af
dem før, synes jeg, at jeg er blevet sådan lidt afskrækket af dem
begge. De er begge to for yderlige på en måde.” Indslaget afsluttes
med følgende kommentar fra studiet: ”Og det var vel ikke meningen med et vælgermøde.” (indslag nr. 8, 13.11.2001).
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5.2.1.7. Placeringen af indslagene i
nyhedsudsendelserne 2001
Det er karakteristisk for den sidste uge af valgkampen i 2001, at udenrigsstoffet fra at have haft en dominerende plads i begyndelsen af nyhedsudsendelserne gradvist bliver rykket længere tilbage i nyhedsudsendelserne, samtidig med at valgstoffet tager en mere fremtrædende rolle sidst i
perioden (jf. bilag 5).
Selv om en bestemt placering af et indslag ikke i sig selv har betydning
for DRs prioritering, afspejler rækkefølgen af indslag en form for redaktionel prioritering af væsentlighed (Hjarvard, 1999: 115).
Taget i betragtning at valgkampen i 2001 blot lå to måneder efter terrorangrebet på World Trade Center og blot en måned efter starten på krigen
i Afghanistan, kan dette have spillet ind i forhold til valgindslagenes svage
prioritering i nyhedsdækningen

5.2.1.8. Delkonklusion på makroanalysen 2001
I 2001 er det udelukkende eksperter, der inviteres i studiet for at kommentere på politikernes handlinger eller meninger. Det er med til at forstærke billedet af, at det er formen, det handler om i 2001, og at journalisterne stiller sig udenfor som iagttagere.
Valgindslagene i 2001 var ofte kendetegnet ved at være proces- eller formorienteret med brug af metaforer på indslagsniveau. Endvidere var det
karakteristisk, at det alene var i de proces- og formorienterede indslag,
der deltog politikere med en væsentlig rolle i nyhedsindslaget.
De indslag, som havde karakter af at være temaindslag af længere varighed, var kendetegnet ved ikke at have politikere repræsenteret i indslaget,
ligesom de var kendetegnet ved en generel kritik af politikerne i modsætning til regeringen eller et specifikt parti.
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I de indslag, hvor politikerne blev konfronteret med hinanden, lagde
DR meget lidt vægt på det politiske indhold for i stedet at lægge vægt på
fremtrædelsesformen.
Det er endvidere karakteristisk, at DR i 2001 i deres nyhedsindslag er
kritiske over for politikerne generelt uanset, om de sidder i regering eller
opposition.

5.2.2. Nyhedsformidlingen i 2007
I 2007 så nyhedsformidlingen i den sidste uge af valgkampen således ud:
Samlet antal udsendelser

6

Samlet antal indslag

73 02:16:52

Valgindslag

32 01:28:39

Figur 10: Den samlede nyhedsformidling
Antallet af valgindslag udgør 43,8 % af det samlede antal indslag, mens
de tidsmæssigt udgør 64 % af sendetiden.
Som nævnt under afsnittet om definitioner har vi kategoriseret alle valgindslag for hvert år efter en række karakteristika. Nedenfor viser vi en
oversigt over resultaterne for 2007:
2007

5.11

Aktualitet
Konflikt

2

6.11

7.11

8.11

9.11

11.11

Total

%

Sum

2

1

1

2

2

8

25,0

32

3

3

3

3

3

17

53,1

32

2

3

9,4

32

1

2

6,3

32

1

2

6,3

32

Identifikation

1

Væsentlighed

1

Sensation

1

Udredende

1

2

2

3

1

1

10

31,3

32

Refererende

2

3

2

3

6

6

22

68,8

32

Kritisk

3

4

3

4

3

4

21

65,6

32

Ukritisk

0

1

1

2

4

3

11

34,4

32

Indhold

3

5

4

6

6

7

31

96,9

32

1

3,1

32

4

66,7

6

Form
Konfrontation i
studiet

1
1

1

1

1

Figur 11: Fordeling af indslag på kriterier og vinkling.
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5.2.2.1. Nyhedskriterier i valgdækningen
I 2007 er konflikt det nyhedskriterium, størstedelen af indslagene er
udvalgt på baggrund af. Over halvdelen af indslagene skildrer interessemodsætninger eller en konflikt mellem personer.
Tydeligst er konflikten, når studieværten efter en længere introduktion til
emnet interviewer to opponerende politikere i studiet. Her bliver interessemodsætningerne sat på spidsen i en direkte konfrontation. Eksempelvis
når sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Charlotte Fischer
(RV) diskuterer sengepladser på psykiatriske hospitaler (indslag nr. 2,
7.11.2007).
” [Vi] behandler … patienter stedmoderligt, som andenrangspatienter, og der bærer I som regering et ansvar og jeg mener,
vi kan simpelt hen ikke tiltrække læger og dygtigt personale til
psykiatrien, før vi begynder at behandle psykiatrien ligesom de
somatiske syge patienter ...” (Charlotte Fischer, indslag nr. 2,
7.11.2007).
Hvortil Lars Løkke Rasmussen blandt andet svarer:
”... det er blandt andet derfor, vi fra den 1. januar 2008 og til
den 1. januar 2010 indfaser de samme patientrettigheder på det
psykiatriske område som på det somatiske område ... ” (indslag
nr. 2, 7.11.2007).
Efterfølgende anerkender Charlotte Fischer, at det er korrekt, at man har
lavet denne aftale, men at regeringen i mellemtiden har forbedret vilkårene på det somatiske område, således at forskellen stadig er stor:
”.... men i mellemtiden indfører I som regering en ny behandlingsgaranti for somatiske patienter, fordi I åbenbart synes, det
er vigtigere for fysisk syge patienter, folk der skeler på øjnene og
har nedgroede tånegle, at det er rigtig vigtigt de kommer endnu
hurtigere i behandling ...” (ibid..).
DRs valg • 42

Den udprægede brug af ’konflikt’ som nyhedskriterium gør, at det i 2007
kun er hvert fjerde indslag, vi ikke kan kategorisere som andet end ’aktualitet’. Efter konflikt og aktualitet følger ’identifikation’ og sidst ’væsentlighed’ og ’sensation’, som forekommer lige hyppigt (se definition af
nyhedskriterierne under afsnit 3.1)
Ifølge Susanne Hegelund kan den hyppige anvendelse af konfliktkriteriet
skyldes, at den politiske debat generelt er blevet mere intens:
Hun siger: ”… overordnet se, tror jeg, at der er kommet mere,
jeg vil ikke bruge ordet had, men følelserne er blevet voldsommere
i dansk politik. Altså hele værdidebatten har på en eller anden
måde måske gjort holdningerne mere ’tense’.” (interview med Susanne Hegelund, 16.4.2008).

5.2.2.2. Vinklen på nyhedsindslagene
Indslagene er overvejende refererende i 2007 og beskriver begivenhederne
i valgkampen, samt oplyser om et resultat af en meningsmåling eller gengiver en holdning.
Type

Antal

Udredende indslag

10

Refererende indslag

22

I alt

32

Figur 12: Vinkel på nyhedsindslagene
Knap en tredjedel af indslagene er produceret ved brug af udredende
journalistik, som i indslaget om CIAs ulovlige fangetransporter i Danmark, hvor DR sætter spørgsmålstegn ved statsministerens troværdighed i
den pågældende sag (indslag nr. 1, 8.11.2007).
Dette forhold kan skyldes, at en valgkamp lægger op til at beskrive en
proces i modsætning til at være opsøgende og undersøgende.
Tendensen er anderledes, når det gælder kritiske og ukritiske indslag (se
definition under afsnit 3.3). Der er flest kritiske indslag:
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Type

Antal

Kritiske indslag

21

Ukritiske indslag

11

Valgindslag i alt

32

Figur 13: Fordeling af kritisk/ukritisk
Indslagene er ikke nødvendigvis eksplicit kritiske og kritiske overfor
politiske holdninger. I flere af indslagene refereres således en bestemt
situation. Men indslagene er bygget op ud fra konfliktkriteriet, og DR
forholder sig på den måde enten implicit kritisk ved den måde indslaget
er udvalgt og sammensat på eller kritisk i forhold til andet end politikernes politiske ståsted.
Debatmøderne mellem de to partiledere Naser Khader (Y) og Pia Kjærsgaard (DF) (indslag nr. 2, 6.11.2007 og indslag nr. 4, 9.11.2007) er
eksempler på indslag, hvor journalisten ikke forholder sig kritisk til de
involverede politikeres holdninger, og hvor politikerne ikke konfronteres
med kritiske spørgsmål. I stedet fokuserer DR med indslaget på, om de
to partier vil kunne samarbejde som støttepartier til regeringen:
Speaker i introduktionen til indslaget:”Pia Kjærsgaard og Naser
Khader ser begge Anders Fogh Rasmussen som bedste bud på
næste statsminister efter valget. Men kan de to overhovedet være i
stue sammen? Her til aften gjorde de da forsøget, da de mødtes i
en duel i Kalundborg.” (indslag nr. 2, 06.11.2007).
Grunden til, at der i 2007 er relativt mange kritiske indslag, kan være en
ændret holdning til behandlingen af politikere. Desuden er politikerne
blevet dygtigere til at håndtere pressen. De fleste ministre og toneangivende partiledere har i dag ansat professionelle kommunikationsmedarbejdere, og statsministeren har eksempelvis begrænset sine udtalelser til
pressen ved at holde et ugentligt pressemøde. Journalisterne skal derfor
være skarpere end tidligere for at få holdningerne frem (Lund og Espensen, 2006: 355 ff).
Nedenfor under afsnittet 5.2.2.5 om Greimas’ aktantmodel ser vi desuden på, hvem DR hovedsagligt fører en kritisk diskurs overfor.
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5.2.2.3. Fokus på politisk indhold
frem for form
Der blev i nyhedsformidlingen i 2007 fokuseret mest på det politiske
indhold.
Type

Antal

Indslag med fokus på form

1

Indslag med fokus på indhold

31

Valgindslag i alt

32

Figur 14: Fordeling form/indhold
Det karakteristiske i 2007 var at formidle parternes politik eller direkte
at konfrontere politikerne for at få en kommentar til eller en diskussion
af en given sag. Ud af 32 indslag er der deltagelse af politikere i de 26, og
i ca. halvdelen af disse bliver politikerne interviewet. I flere af interviewindslagene er politikere fra begge fløje inviteret i studiet for at kommentere en given sag, der ofte er blevet belyst umiddelbart forinden.
Et eksempel på et sådant indslag er det tidligere nævnte indslag om asylansøgere (se mikroanalyse afsnit 5.4.). Efter at seerne er blevet introduceret til problemstillingen, foregår der en debat i studiet mellem partileder
Helle Thorning-Schmidt (S) og daværende integrationsminister Rikke
Hvilshøj (V).
Susanne Hegelund forklarer i denne forbindelse, at der er sket en ændring i forhold til tidligere: ”Folk er bedre uddannet, læser mere, ved mere
og stiller større krav til os og vores dækning og sikkert også til politikerne.”
(interview med Susanne Hegelund, 16.4.2008).
Hun gør desuden opmærksom på, at det er en bevidst drejning, at der
nu er øget fokus på indhold. Hun siger videre: ”…vi forsøger at gøre hele
dækningen betydeligt mere indholds- og substansfokuseret end tidligere…”
(ibid..).
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5.2.2.4. Fællestræk i valgdiskursen
Et fællestræk for valgdiskursen i 2007 er, at der især i den samfundsmæssige nyhedsformidling føres en regeringskritisk diskurs, hvilken vi har
forsøgt at skitsere herunder ved hjælp af forskellige eksempler.
Hvis man ser på det samfundsmæssige indhold, der sættes på dagsordenen af TV Avisen i 2007, er det emner som social- og sundhedsassistenters (SOSU’ers) løn, asylpolitik, sengepladser på psykiatriske hospitaler,
organdonation og aktiv dødshjælp.
De nævnte indslag forholder sig kritisk til regeringen, og vinklen er, at
det er regeringen, der har ansvaret. Regeringens politikere får dog i alle
tilfælde mulighed for at kommentere forholdene.
I indslaget om SOSU’er (indslag nr. 9, 5.11.2007) lægger DR vinklen
på politikeres valgløfter, som alligevel ikke bliver til noget. Der bliver vist
billeder fra SOSU’ernes kamp i 2007 for at få mere i løn. Journalisten
fortæller, at SOSU’erne ønsker, at deres kamp bliver et centralt emne i
valgkampen. I et interview med journalisten fortæller en sygehjælper og
en fællestillidsmand således om den stigende utilfredshed med lønnen, og
at de vil hænge politikerne op på valgløfterne. Journalisten sammenligner
situationen med en lignende sag fra valget i 1998, hvor det var kassedamerne, der var i centrum, men hvor politikernes interesse under valgkampen var kortvarig og ikke resulterede i forbedrede forhold for denne
arbejdsgruppe.
De, der direkte kommer til orde i dette indslag, er dem, der har et ønske
om forandring; SOSU’erne, fagforbundet FOA og politikerne fra oppositionen. Regeringens holdning bliver derimod blot refereret af studieværten: ”Socialminister Karen Jespersen fra Venstre bryder sig ikke om, at
FOA lægger pres på politikerne. Dennis Kristensen risikerer at undergrave det
danske aftalesystem, siger Karen Jespersen.” (indslag nr. 9, 5.11.2007).
Der indhentes ikke ekspertudtalelse til analyse af politikernes interesse og
holdninger.
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Indslaget om asylansøgere (indslag nr. 1, 06.11.2007) stiller socialdemokraternes forslag om, at asylansøgerne skal have lov til at arbejde uden for
asylcentrene op imod regeringens holdning om, at Danmark så vil blive
invaderet af flygtninge.
Sagen bliver først præsenteret, hvorefter en indbudt ekspert sår tvivl om
rigtigheden af regeringens udtalelse. Afslutningsvis er Rikke Hvilshøj og
Helle Thorning-Schmidt i studiet for at svare på spørgsmål fra studieværten. Her er således både ekspertudtalelse og konfrontation mellem opponerende politikere. Til gengæld bliver de berørte, asylansøgerne, ikke
interviewet.
Udtalelsen fra eksperten virker umiddelbart stærkt kritisk overfor regeringen. Interviewet indledes således: ”Men, er det rigtig, at Danmark vil blive
en magnet for asylansøgere? Det kan være svært at finde sandheden. Men, vi
har spurgt en ekspert.” (indslag nr. 1, 06.11.2007). Herefter modbeviser
eksperten regeringens udtalelser ved at sige, at der ikke er belæg for påstanden om, at Danmark skulle blive invaderet af flygtninge. Der er ikke
en anden ekspertudtalelse, der taler mod oppositionens forslag (se mikroalyse afsnit 5.4).
Ekspertens udtalelse og journalistens oplæg til interviewet bevirker, at
DR i dette indslag kommer til at fremstå yderst kritisk overfor regeringen. I afsnittet om Greimas’ aktantmodel vil vi kommentere tendensen
til at være kritiske for alle valgindslag samlet.
Et andet fællestræk i 2007 er, at ekspertudtalelserne foretages af DRs egne
folk. Når journalisten eller studieværten har brug for en ekspertudtalelse,
bliver DRs egen politiske redaktør således interviewet om sagen. Det er
der ifølge Susanne Hegelund flere grunde til: ”…vi skal ind og have fat
i materien. Og det er så også det, som en politisk redaktør, den der til en
given tid er, så skal forholde sig til…”. (interview med Susanne Hegelund,
16.4.2008).
Man kan argumentere for, at brugen af egne kommentatorer kan være en
ulempe i forhold til stationens partiskhed. Men ifølge Susanne Hegelund
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er dette ikke et problem, da DR sørger for, at kommentatorerne giver en
nuanceret og afbalanceret kritik:
”Altså at man har en politisk redaktør, det er jo også et brand,
kan man sige i forhold til eksklusivitet, men det er jo også en sikkerhed for, at det er en, vi tiltror, der følger så meget med og har
så gode kontakter, og at de har et afbalanceret billede af hvor vi
er henne.” (ibid..).
Som fællestræk i 2007 skal også her nævnes en tendens til at konfrontere
politikerne direkte i studiet. På fire ud af de seks dage har DR inviteret
politikere i studiet til debat. Dette er kommenteret ovenfor i forbindelse
med den øgede fokus på politisk indhold.

5.2.2.5. Greimas’ aktantmodel - rollefordelingen i indslagene
I 2007 er det karakteristisk, at regeringen ofte er sat på modstanderens
plads i DRs nyhedsfortælling. Nedenfor viser vi derfor to eksempler på
indslag, hvor regeringen indtager pladsen som modstander i aktantmodellen:
A. Indslag nr. 9, den 5. november 2007: SOSU’erne vil på
den politiske dagsorden

Figur 15: Aktantmodel indslag nr. 9 den 5. november 2007
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B. Indslag nr. 1, den 6. november 2007: Asylansøgere skal have
ret til at bo og arbejde uden for centrene

Figur 16: Aktantmodel indslag nr. 1 den 6. november 2007

5.2.2.6. Aktantkondensering 2007
Aktantkondenseringen i 2007 er lavet på baggrund af de i alt 32 nyhedsindslag om valget, TV Avisen bragte i den sidste uge op til valget i 2007 i
dagene fra den 5. – 11. november. Kondenseringen er som i 2001 foretaget ved simpel optælling af, hvor mange gange regeringen, oppositionen
eller andre optræder på positionerne ’subjekt’, ’hjælper’ eller ’modstander’
i aktantmodellen.
2007

Andre

Regeringen

Oppositionen

Subjekt

9

2

3

Hjælper

7

Modstander

3

Kan ikke
kategoriseres

Ny Alliance

4
9

2

Kan ikke kategoriseres
Ny Alliance

11
6

Figur 17: Kondensering af aktører i aktantmodellen
I 2007 er der kun få indslag, der ikke kan kategoriseres, nemlig kun 11.
Til gengæld er der i den sidste uge op til valget seks indslag, hvor det på
det tidspunkt endnu ikke repræsenterede parti i Folketinget, Ny Alliance,
var den overordnede genstand for indslaget.
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I 2007 tegner sig et mere klart billede end i 2001. Af de i alt 32 valghistorier i den sidste uge op til valget er regeringen sat som ’modstander’ i
ni nyhedsindslag. Det bemærkelsesværdige er, at oppositionen kun indtager positionen som ’subjekt’ i tre indslag, hvilket vil sige, at TV Avisen
iagttager den siddende regering kritisk med andre standpunkter end kun
oppositionens.
Der er grundlæggende få ’udenomshistorier’ i 2007, hvor valgets hovedpersoner ikke indgår og generelt flere, hvor det er den politiske substans
og kontrasterne til den førte regeringspolitik, der bliver udfordret.

5.2.2.7. Placeringen af indslagene i
nyheds udsendelserne i 2007
Det er karakteristisk for 2007, at valgindslagene igennem hele perioden
var det dominerende i sendefladen. Kun i et enkelt tilfælde med en tragisk ulykke i Finland (indslag nr. 1, 07.11.2007) bragte DR et udenrigsindslag som første indslag og hovedhistorie. Specielt til sidst i perioden
er det helt overvejende valgindslag, som bringes i nyhedsudsendelserne.

5.2.2.8. Delkonklusion for 2007
Dækningen af valgdiskursen i 2007 var kendetegnet ved, at DR med en
kritisk vinkel forsøgte at vise de konflikter, der opstod i valgkampen. Vi
har vurderet, at over halvdelen af indslagene blev bragt på baggrund af
konfliktkriteriet, og at 2/3-del af indslagene havde en kritisk vinkel.
Et element i denne kritiske journalistik var brugen af direkte konfrontation af politikere i studiet. I 2007 var det således i høj grad den politiske
substans, der var omdrejningspunktet, hvor journalisterne konfronterede
de medvirkende direkte.
Vi kan i vores aktantanalyse se, at DR til hver en tid forholder sig kritisk
til magthaverne, og at det primært var regeringen, der blev fremstillet
som modstanderen i fortællingerne.
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Vi har samtidig fået belyst, at DR sætter oppositionen på subjektets eller
hjælperens plads. Vi kan derfor ikke kun se, at regeringen bliver stillet til
regnskab som modstander i konflikterne, men også at oppositionen bliver
fremhævet på ’heltens’ plads, hvis man skal følge aktantmodellens rollefordeling for fortællinger.
Dette føjer en ekstra dimension til sagen. Ét er at skelne mellem at være
kritisk eller ukritisk overfor magthaverne. Noget andet er, hvis man samtidig med at være kritisk overfor magthaverne favoriserer oppositionen.

5.3. Delkonklusion på diskursanalyse
2001 og 2007
Vi har kondenseret og optalt de positioner, hvor regering og opposition
indgår som enten ’subjekt’, ’hjælper’ eller ’modstander’, og samtidig har
vi fået et overblik over, hvor mange indslag TV Avisen bringer, hvor
regering og opposition ikke indgår i klare positioner overfor hinanden og
dermed ikke kan kategoriseres.
Den mest signifikante forskel i DRs dækning er forskellen i de indslag,
der ikke kan kategoriseres i de to år. Vi finder i alt 21 af disse indslag ud
af i alt 39 om valget i 2001 overfor 11 af disse indslag ud af i alt 32 om
valget i 2007. Den generelle valgdækning set gennem aktantmodellen har
derfor en mere klar vinkel i de fleste af indslagene i 2007. Det er generelt
lettere at se hvilke holdninger, der er i spil, og hvordan de er sat overfor
hinanden, i forhold til hvilke aktører der er for en sag, og hvem der er i
mod. Dette kan give seerne et bedre overblik over de politiske holdninger
og gøre seerne mere bevidste om deres valg af parti.
Den næststørste forskel, vi ser, er, at af de i alt 32 valghistorier i den sidste uge op til valghandlingen i 2007 er regeringen sat som ’modstander’ i
ni nyhedsindslag, det vil sige næsten 1/3 af alle indslag om valget. Men i
2001 ser vi, at regeringen er sat som ’modstander’ i fire indslag ud af i alt
39 valghistorier. TV Avisen er altså i langt højere grad konsekvent med at
iagttage den siddende regering kritisk i 2007 end den var i 2001, såfremt
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man indsætter aktørerne fra nyhedsindslaget i faste positioner overfor
hinanden i aktantmodellen med specielt fokus på positionerne ’modstander’, ’subjekt’ og ’hjælper’.

5.4. Mikroanalyse
I dette afsnit ønsker vi at analysere to nyhedsindslag, et fra 2001 og et
fra 2007. Vi ønsker at fokusere på de dele af det samlede indslag, hvori
der indgår en journalistisk bearbejdet fremlæggelse af en konkret sag,
det vil sige en reel konstruktion af nyheden fra journalistens side. Denne
konstruktion forstår vi som: journalistens introduktioner, op- og nedlæg,
journalistens tale hen over billeder (voice over) samt montagedele, hvor
journalisten - ved sin redigering af ord og billeder - har valgt, hvordan
historien skal fortælles.
I et direkte interview foregår der ingen forudgående planlagt redigering
og journalistisk bearbejdelse af data, fordi de kommer til veje under selve
interviewet. Der er dog en forberedelse fra journalisten og i visse tilfælde
en forudgående samtale med og forberedelse af den interviewede i forhold til den vinkel, som journalisten ønsker at få belyst. Men der er i
realiteten tale om en tilvejebringelse af data, som er uforudsigelig.
I selve analysen forsøger vi at afdække de forskellige aktørers placeringer
i historien ved at kigge nærmere på de lingvistiske forhold ud fra Faircloughs tilgang til en tekst (jf. afsnit 2.2). Formålet er at iagttage hvordan
DR fremstiller de implicerede aktører. Sidst i hvert analyseafsnit samler
vi indslaget i Greimas’ aktantmodel for at synliggøre modsætningsforholdene i DRs fremstilling.
Vi vælger i det omfang, vi finder det relevant, at inddrage det billedmateriale, som journalisten har valgt til at understøtte sin historie med, fordi
visse billeder vælges, akkurat som tekster, på grund af deres intertekstualitet i og med, at de trækker på tidligere kommunikative begivenheder
(Jørgensen og Phillips, 2006: 84).
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For TV Avisens vedkommende arbejder man udover nyhedskriterierne
med egne kriterier for valg af billeder: gode billeder, enkelhed og live-hed
(Schultz, 2006: 63).
Disse kriterier gælder både for dækbilleder til journalistens voice over
og for billedsekvenser, der indgår i montager eller live-indslag. På trods
af vores begrænsede fokus på billedsiden af tv-indslagene, er vi opmærksomme på, at ”… de historier, hvor billedet bærer en stor del af historien, er
bedre tv-nyheder.” (ibid.). Derfor ønsker vi at trække billedsiden ind de
steder, hvor journalisten søger at forstærke eller understrege sin vinkel ved
brug af billeder frem for tale.
Når vi iagttager billedsiden, tager vi udgangspunkt i Panofskys analysemetode, som arbejder med en tredeling af billedets betydningsniveauer, hvilken vi finder dækker vores behov for billedanalysen:
• Det præ-ikonografiske niveau: en registrerende beskrivelse
• Det ikonografiske niveau: en udredning af hvad billedet forestiller
• Det ikonologiske niveau: en endelig tolkning.
(Kjørup, 2006: 23).

5.4.1. Valg af indslag
Vi har fra 2001 valgt indslag nr. 11 ’ventelister’ sendt den 13. november
2001 (bilag 2: 2001-1), og fra 2007 indslag nr. 1 ’asylpolitik’ sendt den
6. november 2007 (bilag 3: 2007-2).
Vi har valgt at gå i dybden med disse to indslag, fordi begge indslag er
konstrueret på en måde, som er karakteristisk for hvert sit år, og begge
indslag understøtter nogle af de forskelle, vi iagttog i makroanalysen. Det
drejer sig blandt andet om den måde, hvorpå TV Avisen forholder sig
kritisk. I vores makroundersøgelse indplacerede vi således aktørerne fra
TV Avisen nyhedshistorier, som den udspiller sig i Greimas’ aktantmodel.
Vi kan i vores makroanalyse for;
• 2001 se, hvordan TV Avisen indsætter ’andre’ eller ’politikerne’ generelt
som modstander i alt 8 gange.
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• 2007 se, hvordan TV Avisen indsætter den siddende regering som
’modstander’ i alt 9 gange, fordi man i 2007 opererer med en mere klar
vinkel på historien end i 2001.

5.4.1.1.Begrundelse for ’ventelister’ 2001
Nyhedsindslaget ’ventelister’ falder i starten af den sidste uge op til selve
valget. Der indgår i alt 16 indslag i TV Avisen på denne aften, hvoraf seks
indslag er om valget. Historien om ’ventelister’ er det valgindslag, som
TV Avisen denne aften bruger mest tid på; 6 minutter og 30 sekunder.
TV Avisen fremstiller en problematik, hvori politikerne indgår på et generelt plan gennem en montage, hvor DR har sammensat en række klip,
hvor politikere fra såvel regeringen som oppositionen udtaler sig. Alle politikerne italesætter den samme løsning; en nedbringelse af ventelisterne.
TV Avisen bringer efterfølgende to eksperter i spil, hvis udsagn taler politikerne i mod. Politikerne får ikke mulighed for at tage til genmæle, fordi
montagen ikke bliver efterfulgt af en debat mellem politikernes holdninger og eksperternes udsagn. Eksperternes kritik og forslag til løsning står
derfor uimodsagte. Denne konstruktion af nyhedsindslaget, hvor eksperternes dom ikke bliver testet og udfordret af berørte politikere, ses gentaget i alle indslag, hvori der indgår eksperter, hvilket er i alt syv indslag
- alle med en indslagslængde af fire minutter eller mere. ’Ventelister’ er
som nyhedsindslag et godt eksempel på DRs konstruktion, opbygning og
vinkel for nyhedsindslag i 2001.

5.4.1.2. Begrundelse for ’asylpolitik’ fra 2007
Nyhedsindslaget ’asylpolitik’ fra 2007 falder ligesom ’ventelister’ fra 2001
også i starten af den sidste uge op til selve valget. Der indgår i alt 11
indslag i TV Avisen på denne aften, hvor ’asylpolitik’ bliver bragt, heraf
fem om valget, og historien om ’asylpolitik’ er det valgindslag, TV Avisen
denne aften bruger mest tid på; 8 minutter og 20 sekunder.
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TV Avisen fremsætter en problematik, som går på regeringen på et direkte plan. Indslaget om ’asylpolitik’ fra 2007 er som ’ventelister’ fra 2001
bygget op med en indledende montage. Men i 2007-montagen iagttages
den siddende regering kritisk ved, at Helle Thorning-Schmidt italesætter
en problemstilling og en løsning, der går regeringen imod. Herefter følger
et klip med Anders Fogh Rasmussens svar på, hvorfor oppositionslederens løsningsforslag ifølge statsministeren ikke er en brugbar løsning.
TV Avisen bringer som i ’ventelister’ 2001 nu en ekspert i spil, som belyser problematikken yderligere. I modsætning til nyhedsindslagene i 2001,
hvor politikerne ikke fik mulighed for at kommentere på eksperternes
udsagn, følger der en debat i studiet mellem Helle Thorning-Schmidt og
Rikke Hvilshøj, som begge får mulighed for at kommentere på hændelsesforløb og udtalelserne i montagen og efterfølgende debattere problemstillingen.
Denne konstruktion af nyhedsindslaget, hvor et tema eller et problem
efterfølgende bliver diskuteret, ses gentaget i alle indslag, hvori der indgår
eksperter, hvilket er i alt fem indslag - alle med en indslagslængde af mere
end fire minutter. ’Asylpolitik’ er som nyhedsindslag et godt eksempel på
den konstruktion, opbygning og vinkel, som DR benytter sig af i 2007.
Endelig er begge indslag bygget op fortællermæssigt af de samme elementer i form af studieværtens indledning, montagedele og efterfølgende
interview i studiet, hvilket gør de to nyhedsindslag anvendelige i en komparativ analyse af DRs formidling i 2001 versus 2007.

5.4.2. Tekstanalyse af venteliste-indslag
i 2001
I det nedenstående er alle citater fra indslaget nr. 11 den 13. november 2001 kl. 21.00. Indslaget er interessant, fordi DR begynder med at
fortælle om ventelister for siden at vende fortællingen mod den generelle
forebyggelse af folkesundheden, som ifølge indslaget burde være mere i
fokus i valgdebatten, end den tilsyneladende er: ”… det er forebyggelse og
ikke ventelisterne, der er nødvendigt, hvis vi skal forøge befolkningens sundhed.”
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5.4.2.1 Indslagets opbygning og struktur
Indslaget er bygget op om fem hovedpunkter og begynder med 1) en
introduktion ved studieværten, hvor han kommer med oplægget til indslaget: ”Så diskuterer politikerne ventelister på hospitalerne.”. Herefter 2)
vises en montage, som er stykket sammen af forskellige politikeres argumentationer i relation til temaet ’ventelister’ i de foregående års politiske
debat er udateret, og finder sted mellem Mogens Lykketoft (S) og Peter
Brixtofte (V), og der kommer i alt fire indslag fra debatter frem til 2001,
hvor montagen slutter med daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens udtalelse:
”Dernæst vil vi fremlægge, som det allerede er sket med vores
sundhedsminister, en konkret plan på, hvordan vi får ventetiderne ned under tre måneder for vores folkesygdomme …”.
Herefter er indslaget tilbage i 3) studiet, hvor studieværten har besøg af
Anders Hede, som er leder af Mandag Morgens tænketank om sundhed.
Her sætter studieværten ventelisteproblematikken ind i en ny kontekst
ved at spørge til, hvor vigtig kampen mod ventelister egentlig er i forhold
til ”.. at sikre befolkningen et langt og sundt liv ...”, og efter et meget kort
interview i studiet, går indslaget over 4) i yderligere en montage, hvor Allan Krasnik, lektor på institut for Folkesundhedsvidenskab, deltager som
ekspert og underbygger de påstande, montagen viser i forhold til, at DR
”... er taget på indkøb og [...] har taget 1,5 milliard kroner med i kurven.”.
Den sidste 5) del af indslaget om ’ventelister’ foregår tilbage i studiet,
hvor studieværten og Anders Hede fortsætter interviewet.
1) Oplæg – intro
Studieværten introducerer og formidler sin historie alene til kameraet.
Studieværten formidler både TV Avisens tema og vinkel i sit oplæg; at
man har diskuteret ventelister mange gange, uden at have været i stand til
at løse problemet.
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Indslaget
Studievært: Og så diskuterer politikerne ventelister
på hospitalerne og i sær hvordan de bringes ned igen,
igen, igen. Emnet er tilsyneladende stedsegrønt i
en valgkamp - selvom det måske slet ikke er ventelisterne, der er det dominerende problem for vores
sundhed. Vi ser nærmere på politikere, sundhed og
hvor pengene egentlig kunne gøre mest nytte.

Journalisten afslutter sin første sætning med ”igen, igen, igen” og ved den
gentagelse forstår vi som studieværtens forsøg på at understrege debattens
varighed, og at emnet er velkendt for politikerne. Implicit kan det være et
udtryk for, at politikerne snakker, men sjældent kommer til løsninger.
Stedsegrønt trækker som metafor på begrebet ’stedse’ og ’stedsegrønt’,
hvor stedse er ”Et udtryk for at noget sker igen og igen.2” og stedsegrøn er
brugt om en plante, som bærer grønne blade hele året3 , og derfor fornemmer man, journalisten mener, at ventelister er et tema, der er ’evigt’
relevant for politikerne og kommer igen ved hver valgkamp.
På den baggrund mener vi, at journalistens formidling bærer præg af, at
dette emne er godt for politikerne at diskutere, og at det over årene er
blevet gjort af politikere over en bred kam. Men skal der løsninger til,
skal sigtet måske være et helt andet. Studieværten sår nemlig samtidig
tvivl om, hvorvidt det er her, at problemet ligger ved at benytte adverbiet
’hvor’ i forhold til at spørge til udnyttelsen af pengene.
Studieværten gør samtidig brug af pronomenet ’vores’ i genitiv i forbindelse med ”vores sundhed’, og man får derved den opfattelse, at det er et
inkluderende ’vi’ – altså ‘vores’ som i studieværtens, seernes og alle danskeres sundhed. Med denne brug af ’vores’ etablerer studieværten en implicit social relation til seerne (Lund og Petersen 2004: 103). Der kunne
opstå et forståelsesproblem, når studieværten med et ords mellemrum
bruger samme pronomen ’vi’ i nominativ som indledning til den efterfølgende montage, hvor ”Vi ser nærmere på politikere, sundhed…”. Adskillelsen er ikke tydelig, fordi der ikke bliver sagt ”Vi på TV Avisen” eller blot
”TV Avisen”. Man kan som seer føle sig på studieværtens side ved først
2
3

Politikens Nudansk med etymologi, 2000 bind II: 1312
Ibid
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at få etableret en fælles social relation, som man efterfølgende ikke klart
bliver ekskluderet fra, når TV Avisen tester politikernes udsagn.
Brugen af metaforen ’stedsegrønt’ og adverbiet ’igen’ ser vi som et forsøg fra DRs side på at distancere sig fra politikerne. Idet DR italesætter
problematikken med ’stedsegrønt’ bliver det nærmest til en kategorisk
modalitet og derved en sandhed. Dette er med til at fremme TV Avisens
autoritet (Jørgensen og Phillips, 2006: 96) og medvirker til at legitimere
spørgsmålet, ”… at det måske slet ikke er ventelisterne, der er det dominerende problem for vores sundhed?” (ibid.). Og derved stiller DR med ovennævnte bemærkning spørgsmålstegn ved, om politikerne bruger ressourcerne korrekt ved at fokusere på ventelisterne og ikke borgernes sundhed.
DRs implicitte påstand er, om politikerne har det forkerte fokus, hvilket
underbygges i oplæggets afsluttende sætning, hvor studieværten siger:
”Vi ser nærmere på politikere, sundhed og hvor pengene egentlig kunne
gøre mest nytte.” (vores fremhævelse). Her bliver modalverbet ’kunne’ i
forlængelse af ’egentlig’ brugt i infinitiv, og derved giver DR udtryk for,
at politikerne har det forkerte fokus, mens DR ved bedre. Derudover kan
brugen af det personlige pronomen ’vi’ i nominativ i sætningen medvirke
til at skabe en opdeling i os/dem, hvor DR repræsenterer ’os’ (seerne) og
politikerne fremstilles som ’dem’. Dette ’vi’ er med til at beskrive, hvem
der er fortæller af indslaget, nemlig DR, som er ” … seernes repræsentanter
over for de samfundsmæssige institutioner, ikke mindst de politiske beslutningstageres systemverden.” (Hjarvard, 1999: 95).
Generelt er sproget i introduktionen konsekvent holdt i præsens, som
ses gennem ordene ’diskuterer’, ’er’ og ’ser’, hvorved DR fortæller, at det
er aktuelt - det er sådan, situationen er i dag og forsøger på den måde at
imødegå enhver tvivl om sandhedsværdien i udsagnet.
2) Montage
I montagen dokumenteres studieværtens påstand om, at problemstillingen har været diskuteret flere gange før, uden at der er sket noget. Der
vises fire klip med politikere som optræder i kronologisk rækkefølge fra
valgkampen i 1998 og frem til 2001. Repræsenteret ved blandt andre
Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne. Hermed trækker TV Avisen i sin montage på en manifest intertekstualitet
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(Jørgensen og Phillips, 1996: 84), hvor klippene helt åbenlyst trækker på
tidligere års valgdebatter, og hvor det i TV Avisens kontekst viser sig, at
politikerne har talt om den samme problematik igen, igen og igen gennem flere år.
Der sluttes af med Poul Nyrup Rasmussen, som fortæller hvad regeringen
agter at gøre i den efterfølgende periode: ”Dernæst vil vi fremlægge, som det
allerede er sket med vores sundhedsminister, en konkret plan på, hvordan vi
får ventetiderne ned under tre måneder for vores folkesygdomme…”.
Ved studieværtens oplæg og den efterfølgende dokumentation i montagen har TV Avisen understreget sin autoritet og skabt en affinitet til sig
selv i forhold til, at DR kender sandheden eller har løsningen til sundhedsproblemet. Dermed har DR i en og samme montage underbygget
sin egen påstand og skabt rammerne for den efterfølgende del af nyhedsindslaget, som er TV Avisens vinkel på nyhedsindslaget, hvor DR ikke
kun er kritisk overfor regeringen, men alle politikerne.
3) Interview med ekspert
Efter montageindslaget præsenterer studieværten Anders Hede, som har
arbejdet som ”... økonom på Rigshospitalet og sidder nu som leder af Mandag Morgens tænketank om sundhed.”. Interviewet begynder med at lade
seerne høre Anders Hedes holdning til ventelisterne og hvor vigtig kampen mod dem er i forhold til at befolkningens sundhed.

Studievært: Anders Hede du
har arbejdet som økonom på
Rigshospitalet og sidder nu
som leder af Mandag Morgens
tænketank om sundhed. Hvor
vigtig er kampen mod ventelister set ud fra et ønske om at
sikre befolkningen et langt og
et sundt liv”

Studievært: Og hvordan skal
Anders Hede: Altså hvis det
handler om at forbedre dansk- man så gøre det
ernes gennemsnitslevealder, så
spiller ventelisterne en meget
lille rolle. Der skal man have fat
i nogle helt andre steder, med
danskernes livsstil, altså forebyggende, så vi lever et sundere
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I første del af interviewet handler spørgsmålene primært om, hvilken rolle reduktionen af ventelisterne spiller for folkesundheden og for ”at sikre
befolkningen et langt og sundt liv”. Journalisten stiller spørgsmålstegn ved,
om det er rigtigt at sidestille ventelisterne og sundhed ved at spørge til
kampen mod ventelister sat i forhold til befolkningens sundhed. Anders
Hede svarer: ”Altså hvis det handler om at forbedre danskernes gennemsnitslevealder så spiller ventelisterne en meeeget lille rolle.”. Anders Hede lægger
en klar ’modalitet’ til politikernes fokusering på ventelisterne ved intonationen af adjektivet ‘meeeget’, som han trækker eller siger tøvende og på
den måde viser Anders Hede, at han lægger afstand til ventelisteproblematikken. Yderligere indlægger Anders Hede en ’hedge’ ved at tilknytte
adjektivet ’lille’ til ’rolle’ og udtrykker derved lav affinitet til sidestillingen
af ventelister og sundhed (Jørgensen og Phillips, 2006:96).

Anders Hede: “Ja det har noget Studievært: “Vi snakker videre
at gøre med at sætte ind over
om ventelister og politikere lige
for tobak, alkohol, at vi ikke
om et øjeblik
bevæger os, at vi spiser for fedt

... først skal vi se, hvaed man
kunne gøre, hvis man lige stod
med en ekstra halvanden milliard til sundhedsområdet. Vi
har sendt en ekspert ud med
indkøbsvognen

Ved hjælp af studieværtens kategoriske ’hv’-spørgsmål: ’Hvor vigtig’ og
’hvordan’ udtrykker studieværten, at ekspertens udsagn ikke er meninger, men derimod sandfærdige billeder på tingenes rette sammenhæng,
idet DR ikke spørger til Anders Hedes personlige mening, men søger
en objektiv forklaring på tingenes tilstand: ”Hvor vigtig er kampen mod
ventelister…”. Dog er der i første del af interviewet med Anders Hede
også eksempler med lav affinitet: ”Ja det har noget at gøre med at sætte
ind over for tobak, alkohol, at vi ikke bevæger os, at vi spiser for fedt.” (vores
fremhævning).
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Studieværtens spørgsmål: ”Hvor vigtig er kampen mod ventelister set ud fra
et ønske om at sikre befolkningen et langt og et sundt liv?” indikerer endvidere, at vigtigheden af at nedbringe ventelisterne objektivt kan gradueres,
og at der i denne relation kan være andet, der er vigtigere. Dette bliver
også bekræftet af eksperten, der peger på forebyggelse og ændring af danskernes livsstil: ”… så vi lever et sundere liv.”.
Denne meget korte og meget præcise interviewsituation mellem studievært og ekspert, opfatter vi som aftalt, indstuderet og udelukkende med
det formål at få introduceret nyhedsindslagets hovedperson, fordi det
foregår som et oplæg til endnu en montage. Studieværtens spørgsmål og
Anders Hedes svar er konstrueret på en sådan måde, at det passer direkte
ind i studieværtens nedskrevne oplæg og præproduceret skilt på skærmen
”Sundhed for 1,5 mia.”. På studieværtens opfølgende spørgsmål ”Hvordan
skal man så gøre det?” svarer Anders Hede kort, at vi skal ændre vores livsstil. Fra ekspertens svar sker der et sceneskift fra studiet til yderligere en
montage.
4) Montage om hvad man kan få af sundhed for 1.5 mia.
Montagen indledes med ordene ”… først skal vi se, hvad man kunne gøre,
hvis man lige stod med en ekstra halvanden milliard til sundhedsområdet.
Vi har sendt en ekspert ud med indkøbskurven”. Ved at bruge pronomenet
’man’ undlader DR at pege på nogen, og forsøger på den måde at vise et
billede af, hvad ’man’ kunne få for 1.5 mia. Men vi mener, at man som
seer ikke kan undgå at betragte intertekstualiteten mellem politikerne og
ventelistedebatten, fordi den er hjulpet på vej af tidligere ord som ’politikere’, ’sundhed’ og ’1,5 mia.’. Dette medvirker til at skabe en kritisk
vinkel overfor politikerne, idet DR i montagen kigger nærmere på, hvad
’vi’ (seerne/samfundet) kunne få for pengene, hvis politikerne fokuserede
på sundhed og ikke ventelister.
Montagen er optaget i et supermarked, som er forbundet med en daglig tilbagevendende praksis, de fleste danskere kender til. DR vælger
at trække på forbruger- og hverdagsdiskursen, som tydeliggøres med
ordene ’indkøb’, (indkøbs)’kurven’, ’købe’, ’grøntafdelingen’ m.m., og
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med bemærkningen ”Han lægger hårdt ud…” associeres der derudover til
sportens verden. Forbruger- og hverdagsdiskursen understreges yderligere
med klip, hvori professoren med indkøbskurv handler i et supermarked.

Torben Schou, voice over:
”Vi er taget på indkøb. Vi har
taget 1,5 milliarder kroner i
kurven.

Vi vil købe folkesundhed.
Manden med kurven er…

…professor i folkesundhed.
Han lægger hårdt ud i grønt
afdelingen…”

Ved at bruge en forbruger- og hverdagsdiskurs, som repræsenterer en social praksis, som de fleste seere udfører hver dag, forsøger DR i indslaget
at gøre problematikken forståelig og nærværende for seeren.

”Det skal være billigere at
holde op med at ryge, end at
ryge.”

”Socialt samvær, alt fra bowling og badminton, broderier,
badning og bolerodans skal
også have mere støtte.”

”Det er meget dyrt med kollektiv trafik. Det kan gøres
billigere med tilskud fra
staten.”

”Der skal være mulighed for
motion hvor man arbejder,
hvor man bor. Det skal være
billigt.”
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Undervejs i montagen ser vi på det præ-ikonografiske niveau, professor
Allan Krasnik, der kommer med anvisninger til, hvordan politikerne kan
gøre bedre brug af 1,5 mia. På det ikonografiske niveau er han placeret
fysisk i miljøer, som han taler om; blandt andet en grøntafdeling, foran
antirygeprodukter, i den kollektive trafik, en bowlinghal og et motionscenter. På det ikonologiske niveau er alle steder med til at forstærke
emnet, som Krasnik taler om, idet han befinder sig i omgivelser, der
udgør konteksten for det, han omtaler (Kjørup, 2006: 31). I modsætning til politikernes diffuse italesættelse af ventelisterne, bliver Krasniks
eksempler virkeliggjort og medvirker til, at seerne kan trække skabe en
intertekstualitet til deres egen livsverden.
Denne konstruktion af billedsekvenser i montagen har til formål at fange
og fastholde seernes opmærksomhed, men der er også en klar billedsproglig handling, som vi tolker, har til formål at afbilde de produkter, der vil
gøre os godt, og de mange mennesker, det vil gøre gavn (Kjørup, 2006:
75f ).
5) Afsluttende interview med ekspert
Da eksperten Anders Hede kommer på igen til slut, får vi hans bud på,
hvilke motiver politikerne har til at ville reducere i ventelisterne: ”Det er
fordi, at ventelisterne er blevet et symbol på at vores sundhedsvæsen, som vi
jo betaler skat til for at hjælpe syge mennesker, åbenbart svigter sin rolle.”.
Efterfølgende fortæller eksperten, at den forklaring, politikerne forholder
sig til, ikke er valid, hvilket naturligvis får journalisten til at følge op med
spørgsmålet til politikernes motiver. Til dette svarer Anders Hede:
”Jamen det har jo at gøre med, at nogle af dem, der står på ventelisterne og for dem det gør noget ondt - de slås med deres sportsskader, åreknuder og hæmorider og den slags ting. At de, hvad er
det det hedder, de er relativt raske, de er ikke så syge som nogle af
de ældre medicinske patienter eller nogle af psykiatriske patienter.
Så de er mere synlige i debatten så de har lettere ved at henvende
sig til medierne og fortælle om deres situation.” (ibid.).
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5.4.2.2. Den samlede fortælling i indslaget
via aktantmodel
I aktantmodellen ser det ud som følger:

Figur 18. Aktantmodellen
Politikernes rolle
Den måde, DR fremstiller politikerne på, bliver rollen som modstandere,
der forhindrer fokus på folkesundheden. Klippene med politikerne bruges som dokumentation for speakerens åbning ”Og så diskuterer politikerne ventelister på hospitalerne, og især hvordan de bringes ned igen, igen,
igen.”. Der er både repræsentanter for oppositionen og regeringen tilbage
i 1998, ligesom der er klip fra præsentationen af en handlingsplan for,
hvorledes ventelisterne skal bringes ned på under tre måneder.
Eksperternes rolle
Anders Hede bliver i indslaget fremstillet som ekspert og italesat som
et sandhedsvidne, idet han bliver præsenteret ved såvel sin nuværende
position som leder af Mandag Morgens Tænketank om sundhed og hans
tidligere funktion som økonom på Rigshospitalet. Ved at introducere
ham på den måde, mener vi, at DR forsyner ham med et højt etos.
Eksperten i montagen, Allan Krasnik, som har taget seerne med på indkøbstur, bliver præsenteret som professor i sundhed og lektor ved institut
for folkesundhedsvidenskab og vil i montagen sammen med seerne købe
sundhed for 1.5. mia.: ”Vi vil købe sundhed”.
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Eksperternes rolle bruges til at argumentere for indslagets grundtema og
fungerer således som hjælpere, idet eksperternes indirekte opgave i tvindslaget er at komme med belæg for indslagets overordnede (implicitte)
påstand; ”... at det måske slet ikke er ventelisterne, der er det dominerende problem for vores sundhed, og at pengene kunne gøre mest nytte et med
et andet fokus.” (vores markering).
Transitivitet
”Transitiviteten er det træk i teksten, som placerer ansvaret, og forbinder eller
ikke forbinder begivenheder og processer med subjekter og objekter” (Jørgensen og Phillips, 1999: 95). Der er flere eksempler på sætningskonstruktioner der nedtoner ansvaret:
”Altså hvis det handler om at forbedre danskernes gennemsnitslevealder så spiller ventelisterne en meeeget lille rolle. Der skal man
have fat i nogle helt andre steder, med danskernes livsstil, altså
forebyggelse så vi lever et sundere liv.” (ibid.).
Her italesætter Anders Hede to betingelser. Den første sætning er en
understregning af, at ønsket om at forbedre danskernes gennemsnitlige
levealder ikke afhænger afventelisterne, men af noget helt andet. Dette
tydeliggøres ved brugen af adverbiet ’altså’ og konjunktionen ’hvis’. Den
næste sætning er den betingelse, der skal opfyldes for at betingelsen i
sætning 1; ”at forbedre gennemsnitslevealderen” kan gå i opfyldelse. Dette
ser vi ved brug af de to adverbier ’altså’ og ’så’. Og ved brug af 3. person
singularis, ’man’, undgår Anders Hede at placere et ansvar. Denne betingelseskonstruktion kunne være formuleret anderledes og mere direkte,
fx: ”ønsker vi at leve længere, skal vi leve sundere”, men han konstruerer et
budskab, som han er afsender af, men ikke subjekt i, da denne eksisterer
implicit i form af politikerne, men modtagerne af budskabets tema, et
længere liv, er ’vi’ – altså os alle sammen, borgerne i Danmark – hvorved
han på ved brugen af ’vi’ i nominativ forsøger at favne alle.
I anden del af interviewet hvor Anders Hede bliver spurgt om baggrunden for at politikerne prioriterer ventelister, er Anders Hede anderledes
klar:
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”Det er fordi, at ventelisterne er blevet et symbol på at vores sundhedsvæsen, som vi jo betaler skat til for at hjælpe syge mennesker,
åbenbart svigter sin rolle. Men det er et stykke hen ad vejen en
myte at det forholder sig sådan.” (ibid.).
Ligeledes sker der et skift i journalistens måde at stille spørgsmål på.
Hvor der i første interviewrunde ikke blev refereret til subjekter eller
gjort forsøg på at placere ansvar; ”Hvor vigtig er kampen mod ventelister
set ud fra et ønske om at sikre befolkningen et langt og et sundt liv”, sker
der i anden interviewrunde et forsøg på at placere ansvar i spørgsmålene;
”Hvad kræver det af politikerne, hvis de skulle sætte de vigtigste sundhedspolitiske emner på dagsordenen her i valgkampen?”, hvor Anders Hede bruger
pronomenet ’man’ i sit svar og peger derved på en ubestemt gruppe, og
ikke på politikerne, som journalisten henviser til i sit spørgsmål.

5.4.3. Delkonklusion og diskussion af
vinklingen af indslaget
Som vi har set i det ovenstående, postulerer DR med indslaget, at hele
ventelisteproblematikken har at gøre med den generelle folkesundhed,
men i virkeligheden kan der jo være mange andre grunde til at politikerne diskuterer ventelister.
Det kunne tænkes, at hele ventelistediskussionen hænger sammen med
diskussionen om privathospitaler i en antagelse om, at det er de manglende markedsvilkår på sundhedsområdet, der gør, at ventelisterne stiger.
Man kan således sige, at når man vælger at lave denne kobling mellem
sundhed og ventelister, er man med til at fastholde sundhedspolitikken
som en del af den offentlige diskurs og undlade at fokusere på markedsmæssige tiltag i et forsøg på at løse problemerne.
Det er således forskellige diskurser, der er på spil her - nemlig fællesskabsdiskursen, eller den offentlige diskurs mod markedsdiskursen. Ved at lade
ventelisteproblematikken handle om sundhed, holder man således emnet
ovre på offentlighedsdiskursens banehalvdel, og giver ikke plads i indsla-
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get til synspunkter om behov for mere effektiv styring og allokering for at
nedbringe ventelisterne, uanset om det er påkrævet eller ej.
Det, der gør indslaget interessant, er den vinkel, som DR lægger på indslaget. Problemet er måske ikke hospitalernes ventelister, eller at politikerne ikke gør nok for eller ikke kan enes om at få nedbragt ventetiden. At
problemet ifølge journalisten snarere er forebyggelse, og at der ikke gøres
nok for folkesundheden, får seerne dog først at vide efter en række klip
fra flere valgmøder og interviews med politikere, der skal dokumentere
journalistens påstand om temaets aktualitet i valgkampen. Retorisk set er
indslaget opbygget, så der sker en stigende spænding hos seerne, som til
sidst bliver forløst i den endelige studiedebat, hvor studieværten næsten
konkluderer, at politikerne fokuserer på det forkerte tema; ’ventelister i
stedet for sundhed’.
Det er interessant at bemærke, at den historie, DR fortæller i indslaget,
er, at politikerne har det helt forkerte fokus, mens DR, som repræsenterer
seernes interesse (Hjarvard, 1999: 49), forsøger at ændre dette fokus ved
hjælp af to eksperter, der understøtter DRs påstand om, at politikerne
fokuserer på det forkerte tema. Dette gør DR ved hjælp af en række retoriske hjælpemidler, som primært baserer sig på eksperter med et stærkt
etos og ekspertviden, der understøtter DRs logiske argumentation i det
samlede indslag.
Som fortæller af historien fungerer DR som medfortæller. Det vil sige
homogen fortæller, da DR er impliceret i fortællingen og ikke blot refererer til den. Den homogene fortæller, DR, som sammen med eksperterne
udgør hjælperne forsøger at ’hjælpe’ borgerne i Danmark med at få fokus
på sundhed frem for ventelister. Dette er dog ikke muligt, da politikerne
udgør en modstand, da politikerne ifølge DR har det ’forkerte’ fokus.
I forhold til vores problemformulering er DRs dækning derfor upartisk, da DR ikke prioriterer noget parti frem for et andet. De fremstillede hjælpere i fortællingen er DR og eksperterne, som må siges at være
politisk neutrale i fremstillingen, idet de ikke repræsenterer noget politisk
parti. DR fokuserer helt konkret kun på temaet sundhed frem for venDRs valg • 67

telister. Det kan dog diskuteres, om DR er for ensidig i sin fremstilling,
da der ikke er nogen ekspert i studiet til at forsvare politikernes fokus på
ventelisterne. Det eneste der er, er Anders Hede der kort taler om, at politikerne måske fokuserer på ventelister fordi, der her står 65.000 vælgere
og deres familier. Men den manglende vinkel på ventelisterne forklares i
indslagets indledning, ved at studieværten siger ”igen, igen, igen” (ibid.),
og derved understreger studieværten allerede dér, at det er på tide, at politikerne får et andet fokus, og han legitimerer derved indslagets vinkel.

5.4.4 Tekstanalyse af indslag fra 2007 om
asylpolitik
I det nedenstående afsnit er alle citater taget fra nyhedsindslaget ’asylpolitik’ fra d. 6. november 2007. Hele indslaget har en varighed på 8 minutter og 20 sekunder, og fylder en stor del af aftenens avis. Indslaget er
interessant, fordi TV Avisen fremsætter en problematik, som går direkte
på regeringen.

5.4.4.1 Indslagets opbygning og struktur
Det samlede indslag består af fem mindre indslag, hvor 1) er studieværtens introduktion til det kommende indslag. Han giver i oplægget et kort
oprids af konflikten, så seerne ved, hvad DR vil fokusere på i indslaget:
”Socialdemokraternes Helle Thorning-Schmidt vil have asylansøgerne ud af
centrene og ind i samfundet. Regeringens svar kom prompte, Danmark vil
blive invaderet af flygtninge” (indslag nr. 1, 06.11. 2007).
Introduktionen bliver fulgt op af 2) en montage, hvori hovedomdrejningspunktet for konflikten, nemlig asylansøgerne bliver fortalt. DR viser
i montagen også udvalgte klip fra politiske dueller fra den igangværende
valgkamp. Herefter følger 3) en meget kort kommentar fra studieværten,
inden indslaget går videre over i 4) yderligere en montage. Denne begynder med et klip med statsminister Anders Fogh Rasmussen, der påstår,
at ”det, der nu bliver åbnet for, det er i virkeligheden, at gøre Danmark til
en meget, meget attraktiv endestation for alverdens menneskesmuglere”, og
resten af montagen er et interview med en ekspert fra Dansk Institut for
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Internationale Studier, der udspørges om validiteten af statsministerens
påstand. Hele indslaget slutter i studiet 5), hvor Helle Thorning-Schmidt
(S) og Rikke Hvilshøj (V) mødes i en direkte debat om asylproblematikken, der bliver faciliteret af studieværten.
1: Oplæg - intro
Studieværten introducerer indslaget stående og alene foran kameraet.
Han præsenterer i oplægget rammerne for det kommende indslag. Ved at
benytte udtrykket et ”helt velkendt tema” (ibid.) fornemmer vi, at studieværten forudsætter, at seerne har et kendskab til asylproblematikken,
og dermed kan trække på en tidligere indhentet viden om asyltemaet.
Denne forudsatte intertekstualitet bliver afsættet til den sociale praksis,
som teksten indgår i (Lund og Petersen, 2004: 9).
Studieværten fremsætter i introduktionen den påstand, som DR ønsker
at se nærmere på i indslaget: ”… Socialdemokratiet vil gøre Danmark til en
magnet for flygtninge – det hævder regeringen i hvert fald…”. Det interessante her er, at DR først fremsætter påstanden om, at ”… Socialdemokratiet vil gøre DK til en magnet for flygtninge…” og derefter fortæller, at
det er regeringen, der er afsenderen af budskabet; ”det hævder regeringen i
hvert fald”. Ved at bruge ordet ’hævder’ sår studieværten tvivl om regeringens ’magnet’-påstand, idet ’at hævde noget’ ofte er at påstå, at noget er
sandt uden at kunne bevise det 4.
Seerne har ingen mulighed for at undersøge, hvorvidt påstanden er korrekt eller ej, men må stole på, at journalisten citerer regeringen korrekt. I
en enkelt sætning introducerer studieværten de to parter i en konflikt om
flygtninge, konfliktens kerne samt skaber mistillid til regeringens påstand
om, at ”… Danmark vil blive en magnet”. Ved at bruge verbet ”hævde” i
præsens, viser studieværten, at det er noget, som regeringen påstår lige nu
og her. Med denne introduktion til indslaget mener vi, at vi kan iagttage,
at DR lægger an til at være kritisk overfor regeringens påstand og undersøge, hvorvidt det er korrekt, at ”… Danmark vil blive en magnet for
flygtninge… ”.
4

(Politikens Nudansk m. etymologi 2000 bind I: 616)
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Intro til indslaget
Studievært: TV Avisen! På en dag, hvor
valgkampen for alvor fik et helt velkendt
tema. For Socialdemokratiet vil gøre Danmark til en magnet for flygtninge – det
hævder Regeringen i hvert fald. Debat lige
om lidt.

Ifølge studieværten går Socialdemokraternes forslag ud på, at
”... give afviste asylansøgere, man ikke kan sende tilbage, f.eks.
dem fra Irak og også dem, der venter på en afgørelse, lov til at arbejde og bo uden for centrene, når de har været her i et halvt år”.
Forslaget gælder altså de asylansøgere, man ikke kan sende hjem. DR
nævner ikke, om asylansøgerne har eller har haft muligheden for frivilligt at vende tilbage til deres hjemland, eller hvorfor asylansøgere ikke
almindeligvis udvises, når de får afslag på asyl. Vi vurderer, at dette stiller
seerne i en dårlig situation, fordi de ikke får mulighed for at vurdere forslagets legitimitet, ved at de ikke får kendskab til, hvorfor asylansøgerne
ikke kan sendes tilbage.
I sin introduktion til indslaget benytter studieværten sig af flere metaforer. Blandt andet i forbindelse med udlægningen af den kommentar, regeringen havde til Socialdemokraternes forslag, nemlig at dette ville gøre
Danmark til en ’magnet for flygtninge’, og det vil betyde, at ”Danmark
vil blive invaderet af flygtninge”. Specielt ordet ’invaderet’ medfører en
række associationer, da det er et ord, som trækker på flere sociale praksisser, der er tillært seerne gennem indslag om krig og ufred, hvor lande
er blevet ’invaderet’, og ’magnet’ er noget, som tiltrækker ting. Ved at
studieværten laver en kobling mellem de to metaforer ’magnet’ og ’flygtninge’, risikerer han, at budskabet kan blive forstået som et skræmmebillede på, hvad der vil ske i Danmark, hvis Socialdemokraternes forslag
bliver gennemført. Studieværten stiller derfor på den ene side spørgsmålstegn ved validiteten i regeringens udsagn om ”Danmark som magnet for
flygtninge”, og på den anden side fremstiller han ved hjælp af metaforerne
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et ’skræmmebillede’ af konsekvenserne ved Socialdemokraternes forslag,
som han gentager til slut i introen;
”Socialdemokratiets forslag går ud på, at man vil give afviste
asylansøgere, man ikke kan sende tilbage, f.eks. dem fra Irak og
også dem der venter på en afgørelse, lov til at arbejde og bo uden
for centrene, når de har været her i et halvt år.”
Vi finder, at det er værd at bemærke, at der ikke på noget tidspunkt bliver
stillet spørgsmålstegn ved Socialdemokraternes forslag fra journalistens
side, som kun forholder sig kritisk til regeringens påstand om konsekvenserne ved forslaget.
Desuden finder vi det bemærkelsesværdigt, at statsministeren i et senere
klip i indslaget, i sin kommentar til Socialdemokratiets forslag, benytter
sig af en anden, men formentlig mindre stødende metafor, og samtidig
vender fokus fra flygtninge til menneskesmuglere: ”... gøre Danmark til en
meget meget attraktiv endestation for alverdens menneskesmuglere”. Statsministerens metafor udtrykker en attraktiv endestation, der leder tanken
hen på et godt sted at tage hen. Subjekterne er ikke længere mennesker
i nød, men derimod menneskesmuglere der pr. definition er kriminelle
personer.
Studieværten fortsætter sin tale til kameraet og understøttes af billeder af
asylansøgere, idet studieværten vender sig om og peger på de personer,
man ser på storskærmen.
På det præ-ikonografiske niveau ser vi billeder af børn og to voksne.
Ikonografisk kan vi fastslå at det er asylansøgere, muligvis en familie.
Børnene leger og hopper i en hjørnesofa, vi ser også to voksne, der sidder
i lænestole og fører en samtale. Endelig tolker vi på det ikonologiske niveau, at journalisten har skabt de billeder, for at illustrere asylansøgerne i
helt normale hverdagssituationer (Kjørup, 2006: 23). Dermed understøtter og præciserer journalistens konstruktion af billederne en billedsproglig
handling, der bærer selve betydningen af journalistens ord;

DRs valg • 71

Studievært Kim Bildsøe
Lassen: ”Her! En uge
inden valget kom mennesker i en situation
som de her, atter på
dagsordenen…

…Socialdemokraternes
Helle Thorning-Schmidt gentog, at hun
vil have asylansøgere
ud af centrene og ind i
samfundet…

Socialdemokraternes
forslag går ud på, at man
vil give afviste asylansøger
– man ikke kan sende tilbage f.eks. dem fra Irak og
også dem der venter på en
afgørelse lov til at arbejde
og bo uden for centrene,
når de har været her i et
halvt år.”

”Her! En uge inden valget kom mennesker i en situation som de
her…” og ”socialdemokraternes Helle Thorning-Schmidt gentog,
at hun vil have asylansøgere ud af centrene og ind i samfundet…” (vores fremhævelser).
TV Avisen får hermed sat asylansøgerne ind i en hverdagsdiskurs som er
nem for seerne at afkode, og efter vores vurdering viser TV Avisen betydningen af socialdemokraternes forslag, hvor billederne bærer meddelelsen
om (ibid.: 75), at socialdemokraternes forslag giver asylansøgerne mulighed for at leve som mennesker.
Det sidste billede opfatter vi udelukkende som ikonologisk (ibid.:23).
Med tegninger af et stetoskop, en hammer og et stempel afspejler grafikken således asylansøgerne som veluddannede og velkvalificerede personer,
der vil kunne bidrage til samfundsøkonomien ved at få mulighed for at
arbejde og bo uden for centrene. Asylansøgernes uddannelsesmæssige
baggrund bliver imidlertid ikke dokumenteret i indslaget.
2: Montage
I montagen udfoldes Socialdemokraternes og Helle Thorning-Schmidts
forslag og regeringens modstand mod forslaget. Montagens indledes med
flere billeder af en asylfamilie og med en ny journalists voice over.
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Journalisten ledsager billederne i montagen med en voice over: ”De venter
og venter i asylcentrene, derfor har asylansøgerne været til debat utallige af
gange”. Ved at gentage ordet ’venter’ og gøre brug af adjektivet ’utallige’,
giver journalisten udtryk for høj modalitet altså understreger rigtigheden
af studieværtens indledende oplæg.
Idet journalisten bruger pronomenet ’de’ demonstrativt om asylansøgerne, er det medvirkende til, at gøre dem til genstand for konflikten,
og på den måde fraskriver journalisten asylansøgerne ansvaret for deres
situation. Dette kan være et forsøg på implicit at pege på, at problemet
skyldes politikernes manglende evne til at nå til enighed.

De venter og venter i asylcentrerne, derfor har asyl-ansøgerne
været til debat utallige af gange.

I marts foreslog Socialdemokarterne at asylansøgerne skulle have mulighed for

På det præ-ikonografiske niveau ser vi en voksen kvinde sidde med to
børn i en hjørnesofa.
Ikonografisk kan vi fastslå, at lokationen og børnene er de samme som
før, hvilket gør at vi på det ikonologiske niveau kan tolke, at der er tale
om en familie.
I montagen gentages pointen fra introduktionen, om at diskussionen om
asylansøgernes vilkår ikke er ny. Specifikt nævnes at Socialdemokraterne i
marts 2007 (8 måneder før valget i november 2007) fremlagde et forslag
til forbedring af asylansøgernes muligheder for et liv udenfor asylcentrene.
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Journalist Tina Hassing / Voice over:
“I dag vil socialdemokraterne så ikke
kun give tilbudet til
de afviste irakere,
nu gælder det alle
asylansøgere der
har været i Danmark i seks måneder

Journalist Tina Hassing / voice Over:
“Socialdeomkraterne vil have fjernet
pligten til at bo i
asyl-centrene. Men
hvis asylansøgerne
vælger at flytte
uden for centrene
skal de klare sig
selv. De skal selv
finde en bolig og
et arbejde, og de
skal stadig sendes
hjem, så snart det er

Helle ThorningSchmidt: ” Det her
det vil betyde, at vi
skaber nogle lidt
bedre vilkår, for de
mennesker der er i
Danmark. Men det
vil selvfølgelig ikke
betyde, at vi skal
have flere asylansøgere til Danmark og
vi ændrer heller ikke
på rammerne for..
(billedskift)

... hvem der
kan få asyl i
Danmark.”asyl i
Danmark

Imellem interview-bidderne med Helle Thorning-Schmidt fortæller
journalisten, hvad Socialdemokraternes forslag betyder ”… nu gælder det
alle asylansøgere der har været i Danmark i seks måneder.” og ”Men hvis
asylansøgerne vælger at flytte uden for centrene skal de klare sig selv.” Det
interessante er her de billedsproglige handlinger, der ligger i journalistens
valg af billeder til at understøtte Socialdemokraternes forslag (Kjørup,
2006: 75). Vi har tidligere fastslået det præ-ikonografiske og ikonografiske niveau, men med budskabet eller meddelelsen i billederne, og analyseret i kontekst med journalistens udredning af Socialdemokraternes
forslag, kan vi nu føre yderligere til det ikonologiske niveau (ibid.: 23).
Vi ser hvilke mennesker forslaget har betydning for, og hvilken betydning
forslaget kan have. Dette forstærkes ved, at journalisten lader Helle Thorning-Schmidts sidste sætning; ”hvem der kan få asyl i Danmark.” indgå i
et billedskift, hvor vi endnu engang får vist kvinden, vi tolker som moren
til de to legende børn i sofaen.
4: Montage II
Studieværten laver en kort overgang imellem de to montager som nyhedsindslaget består af. Han introducerer næste montage stående foran
en storskærm.
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Studievært: ” Statsministeren var hurtig
til at reagere på forslaget. Han frygter at
Danmark fremover
vil blive en sand
magnet for asylansøgere.”

Anders Fogh Rasmussen: ” Det der
nu bliver åbnet for
det er i virkeligheden, at gøre Danmark til en meget
meget attraktiv
endestation for
alverdens menneske-smuglere, det
Social-demokraterne og de Radikale
lægger op til, det
er mere vidtgående
end noget andet
Europæisk land.”

Journalist Helle
Bygum/ Voice
Over :” Men…er
det rigtigt?..At
Danmark vil
blive en magnet
for asylansøgere.

…Det kan være svært
at finde sandheden,
men vi har spurgt
en ekspert, Thomas
Gammeltoft Hansen
fra Dansk Institut for
internationale studier.
Her forsker han særligt
i den politiske og
juridiske betydning, af
EU’s asyl og immigrationspolitik

Studieværten sagde i sin indledning af selve nyhedsindslaget; ”… Socialdemokratiet vil gøre Danmark til en magnet for flygtninge – det hævder
regeringen i hvert fald”, dette gentager studieværten nu ved at sige; ”Han
[statsministeren] frygter at Danmark fremover vil blive en sand magnet
for asylansøgere.” Og det følges op med at journalisten for den følgende
montage tester dette udsagn; ”Men.. er det rigtigt, at Danmark vil blive en
magnet for asylansøgere”?
Det interessante er, at TV Avisen ikke viser noget belæg eller dokumentation for, at statsministeren faktisk anvender dette ordvalg. Statsministeren
benytter sig i det klip i indslaget af et helt andet ordvalg, og giver indtryk
af at have et andet fokus; ” Det der nu bliver åbnet for, det er i virkeligheden, at gøre Danmark til en meget meget attraktiv endestation for alverdens
menneskesmuglere.” Han siger altså at problemet med Socialdemokraternes forslag ikke er asylansøgerne, men de kriminelle der ønsker at udnytte systemet.
Dette opfatter vi som, at det er TV Avisen, der tolker på statsministerens udsagn og reelt lægger ord i munden på ham. TV Avisen vælger en
objektiv modalitet, fordi DR ikke står ved sin subjektive fortolkning og
siger ”[Vi mener], at statsministeren frygter at Danmark fremover bliver
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en sand magnet for asylansøgere”, men udlægger det objektivt ved at
sige; ”Han frygter at Danmark fremover bliver en sand magnet for asylansøgere…” (Vores fremhævelser). TV Avisen vælger at gøre deres objektivt
fortolkede modalitet til fakta ved at bruge kategorisk modalitet ”… Danmark vil blive en sand magnet for flygtninge” (vores fremhævelse). Her er
intet udtryk for lav affinitet som eksempelvis ved brug af ”Danmark kan
blive en magnet for flygtninge..” eller ”Danmark har risiko for…” (Jørgensen og Phillips, 2006: 96).
Journalisten bruger konjunktionen ’men’ to gange og med hvert sit formål. I den første sætning fungerer ’men’, som et udtryk for, at der her er
et modsætningsforhold, der ikke passer. ”… men, er det rigtigt, at Danmark vil blive en magnet…?”, og sår dermed tvivl om rigtigheden af udsagnet. I den anden sætning fungerer ’men’ som en sideordningskonjunktion. Det vil sige, at journalisten sidestiller ’sandheden’ med ’eksperten’
ved at gøre brug af ’men’. (Nudansk Ordbog med Etymologi, 2000 bind
II: 891). Med denne udtalelse mener vi, at vi kan sige, at journalisten
indirekte antyder, at der findes et svar på, om Danmark med Socialdemokraternes forslag vil få en lempeligere asylpolitik end i de øvrige europæiske lande. Med andre ord antyder journalisten, at politikerne ikke selv er
i stand til at finde sandheden, og derfor er det nødvendigt at trække på
en ekspert.
Journalisten i montagen tester altså ikke Anders Fogh Rasmussens udsagn om menneskesmuglerne, men derimod TV Avisens eget fremsatte
udsagn, og spørger; ” Men… er det rigtigt, at Danmark vil blive en magnet
for asylansøgere?”
En person åbner døren og stikker hovedet ind, og voice over’en indleder
præsentationen af denne person med følgende sætning; ”det kan være
svært at finde sandheden, men vi har spurgt en ekspert”. Udover at journalisten slår fast, at sandheden er svær at finde, og at politikerne ikke er
eksperterne i denne sag, så lægger journalisten samtidig op til, at ekspertens udsagn er så tæt på sandheden, som man overhovedet kan komme.
Det understøtter journalisten ved at præsentere eksperten, Thomas Gammeltoft-Hansen, som en person med en stor videnskabelig kapital, idet
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han præsenteres som ansat ved Dansk Institut for Internationale Studier
(DIIS) og med de akademiske grader, cand.scient.pol. og ph.d.-studerende. Ydermere får vi af journalisten at vide, at eksperten forsker særligt i
den politiske og juridiske betydning af EU’s asyl- og immigrationspolitik.

Jeg tror ikke, at der er noget videnskabeligt belæg
for at sige, at der kommer
en voldsom tilstrømning
til, fordi man gennemfører et forslag som påvirker
nogle forhold omkring arbejde og bolig – fortrinsvis
for afviste asylansøgere.”

Journalist Helle Bigum
voice Over: ”Statsministeren siger at med Socialdemokraternes forslag vil
Danmark få mere vidtgående regler end det øvrige
EU. Er det rigtigt?

Nej! Det er rigtigt, at det
vil være mere vidtgående på
det her enkelte punkt end en
række andre lande, men der er
også andre europæiske lander
der har tilsvarende eller endnu
mere lempelige regler på det
her område det her område

I første del af interviewet svarer Thomas Gammeltoft-Hansen på det der
udlægges som statsministerens frygt; ” Men… er det rigtigt? At Danmark
vil blive en magnet for asylansøgere?” Dette mener eksperten ikke, der er
grundlag for at mene, men han tager forbehold, og indlægger en ’hedge’
ved at sige ”Jeg tror ikke..” hvorved han udtrykker lav affinitet til sit eget
svar (Jørgensen og Phillips, 2006:96).
Journalisten sikrer sig yderligere argumentation mod regeringens ’påstand’ ved at spørge uddybende til de påståede konsekvenser ved Socialdemokraternes forslag, hvortil Thomas Gammeltoft-Hansen svarer: ”Nej!
Det er rigtigt, at det vil være mere vidtgående på det her enkelte punkt end en
række andre lande, men der er også andre europæiske lande, der har tilsvarende eller endnu mere lempelige regler på det her område”. Ved at begynde
med udråbsordet ’nej’, tager han klar afstand til påstanden om, at ”Danmark vil få mere vidtgående regler end det øvrige EU”, hvorefter han giver
statsministeren medhold med udtalelsen: ”det er rigtigt, at det vil være
mere vidtgående på det her enkelte punkt…”. Her udtrykker han lav affiniDRs valg • 77

tet til sin egen benægtelse. Den efterfølgende sætning indleder han med
konjunktionen ’men’ og understreger herigennem et modsætningsforhold
til statsministerens udsagn; ”men der er også andre europæiske lande... ”.
Mens eksperten og journalisten gennemgår statsministerens argumenter for, hvorfor socialdemokraternes indslag ikke er godt for Danmark,
krydsklippes der mellem eksperten og billeder af asylansøgere.

Voice over:” Helle
Thorning-Schmidt,
henviser til Finland…

… hvor asylansøgere har ret
til at bo uden
for centrene og
arbejde…

hvis afgørelsen
om deres ophold…

tager mere end tre
måneder.

På det præ-ikonografiske niveau ser vi billeder af voksne og børn. En
mand kigger ud af vinduet. En kvinde sidder på en trappe, tager sig til
hovedet og kigger væk fra kameraet. En lille pige går alene rundt, og tager
sig til hovedet, og det hele sluttes af med af en lille dreng der står alene
ved et hegn. Ikonografisk kan vi fastslå, at der må være tale om asylansøgere, som er filmet i nogle baraklignende omgivelser, sandsynligvis et
asylcenter (Kjørup, 2006:23).
Kun to billeder er forsynet med arkividentifikation i øverste højre hjørne,
som fortæller seeren, at billederne ikke er optaget til denne specifikke
historie. Ved en nærmere granskning af billederne kan vi konstatere at
samtlige billeder må være fundet i arkivet, fordi alle medvirkende optræder i let sommerbeklædning, men indslaget her bringes som et dagsaktuelt nyhedsindslag i november. Vi tolker på det ikonologiske niveau, at
journalisten har søgt og fundet disse billeder i TV Avisens arkiv, og de i
denne kontekst bliver bærere af selve historien om, at vise asylansøgernes
trøstesløse dagligdag af at vente (Kjørup, 2006: 23).
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Thomas Gammeltoft… på den finske
Hansen: ” Hvis du
erfaring…
spørger mig om man kan
lave en helt generel sammenligning mellem
Danmark og Finland, så
må jeg sige, at det kan
man lige så godt eller lige
så lidt som man kan lave
en generel sammenligning mellem Danmark
og Sverige. Men man
kan selvfølgelig godt se
– isoleret set…

… med at gennemføre de her tilsvarende regler, som de
jo altså har haft i hen
ved seks år nu.

Den finske erfaring tyder
på, så vidt jeg ved, at der
ikke er markant flere asylansøgere, efter at man har
indført reglerne tilbage i
2001.”

5: Debat i studiet
I indslagets sidste afsnit er integrationsminister Rikke Hvilshøj og Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt inviteret til debat i
studiet. Studieværten styrer debatten med få spørgsmål, men stiller ikke
uddybende spørgsmål. Det kan eksempelvis undre, at studieværten ikke
følger op på en tidligere diskurs, den daværende integrationsminister
tager op med udtalelsen, at asylansøgere i den finske model, som Socialdemokraterne baserer dets forslag på, ikke kan få arbejdstilladelse, når de
er nægtet asyl. Derudover er det bemærkelsesværdigt, at den viden som
blev indhentet fra eksperten, stort set ikke anvendes af studieværten i
debatten.
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5.4.4.2 Den samlede fortælling i indslaget
via aktantmodel
Sætter man indslaget ind i aktantmodellen, kommer det til at se således
ud:

Politikernes rolle
I studieværtens introduktion til indslaget, identificerer han indslagets
subjekter, som er oppositionen, der italesætter asylansøgerne, der venter
i asylcentrene. For at understøtte problemets omfang, vælger fortælleren
at komme med fakta om antallet af asylansøgere i centrene; ”der er 1480
asylansøgere på landets asylcentre.”, hvilket medvirker til, at det ikke blot er
marginaler, konflikten mellem Socialdemokraterne (hjælper) og regeringen (modstandere) omhandler. Konflikten går på, at asylansøgerne skal
have lov til at bo udenfor centrene, men regeringen vil ikke tillade dette.
DR stiller opposition og regering skarpt op over for hinanden, hvilket
vi ser, når vi forsøger at sætte det samlede indslag ind i aktantmodellen. Oppositionen fremstilles som hjælper og subjekt, mens regeringen
er modstanderne af forslaget – og implicit – modstander af at forbedre
asylansøgernes levevilkår.
Ekspertens rolle
Thomas Gammeltoft-Hansen bliver i indslaget fremstillet som ekspert, og
italesat som et sandhedsvidne, fordi han bliver præsenteret med såvel sin
nuværende position og akademiske titler.
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Ekspertens rolle bruges til at argumentere for indslagets grundtema, og
fungerer således som hjælper, idet DR gennem sine spørgsmål forsøger
at få ham til at komme med udsagn, der kan danne belæg for indslagets
fremsatte påstand; ”Danmark som flygtningemagnet”.
Transitivitet
Undervejs i indslaget kan vi iagttage flere forskellige former for transitivitet, både hvor studieværten direkte forsøger at forbinde begivenheder
og processer med subjekter og objekter, og eksemplificerer dem i sin tale.
Desuden er der steder, hvor studieværten refererer til en agens, der udfører noget, men peger ikke direkte på, hvem der kunne være ansvarlig for
en bestemt handling.
Et af de første eksempler, hvor ansvaret både er konkret og nedtonet, er
journalistens oplæg under introduktionen til indslaget, hvor han refererer
til Socialdemokraternes forslag, ”… Socialdemokraternes forslag går ud på,
at man vil give afviste asylansøgere, man ikke kan sende tilbage, f.eks. dem
fra Irak (…) lov til at arbejde og bo uden for centrene”. Selve sætningskonstruktionen viser tydeligt, hvem der er ansvarlig for afsendelsen af forslaget, idet ’Socialdemokraternes’ er placeret foran objektet ’forslag’ i første
del af sætningen. Men i anden del af sætningen nedtones transitiviteten
til objektet, da studieværten vælger at bruge ’man’ om de, som skal sikre,
at det stillede forslag bliver gennemført: ”… man vil give afviste asylansøgere… ”, og derved viser der sig en forskydning i fordelingen af ansvaret.
Forslaget har en afsender, som i forhold til aktantmodellen er subjekt,
men den som har mulighed for at hjælpe subjektet med at opnå objektet,
bliver ikke italesat.
I anden del af nyhedsindslaget forbinder voice over’en også Socialdemokraterne med asylansøgerne, og giver derved Socialdemokraterne en høj
grad af transitivitet overfor ”asylansøgernes (…) mulighed for at studere og
arbejde uden for centrene”. Og samme form for transitivitet gentager sig
igennem voice over’en, når det forslag, vi mener, er positivt for asylansøgerne, bliver fremstillet: Journalisten sikrer hver gang at forbinde Socialdemokraterne med forslaget for asylansøgernes forbedrede levevilkår med
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en høj grad af transitivitet, da Socialdemokraterne fungerer som subjekt i
de pågældende citater, hvor forslaget og levevilkårene bliver omtalt.
Der kommer først et indslag i montage II, hvor statsminister Anders
Fogh Rasmussen får lov til at argumentere mod forslaget, hvor han påpeger, at
”… det, der nu bliver åbnet for, det er i virkeligheden at gøre
Danmark til en meget, meget attraktiv endestation for menneskesmuglere. Dét Socialdemokraterne og de Radikale lægger
op til, det er mere vidtgående end noget andet europæisk land.”
Her omtaler statsministeren konsekvensen af omtalte omslag, og drager
Socialdemokraterne og de Radikale til ansvar ved at gøre dem til subjekter i en af sine udtalelser. Statsministerens påstand, hvormed han forsøger at skabe transitivitet til Socialdemokraterne og de Radikale, bliver
udfordret i den efterfølgende voice over: ”Men! Er det rigtigt, at Danmark vil blive en magnet for asylansøgere”. Her mener vi, at det er værd at
bemærke, at journalisten ikke forsøger at placere et ansvar, men vælger
at gøre Danmark til subjekt i sætningen. Til at besvare spørgsmålet om
’Danmark som magnet’, gør DR brug af en ekspert, som i sin besvarelse
af journalistens spørgsmål trækker på pronomenet ’man’ som subjekt ”…
fordi man gennemfører et forslag…”, og derved peger han i sit svar ikke
direkte på en ansvarlig. Næste spørgsmål fra journalisten forsøger at sikre
en agens i forhold til de mere vidtgående regler, socialdemokraternes
forslag vil give Danmark; ”Statsministeren siger, at med Socialdemokraternes forslag vil Danmark få mere vidtgående regler end det øvrige EU.
Er det rigtigt?”, og eksperten fortsætter med at svare med lav transitivitet
i resten af sin argumentation overfor journalisten.
I debatten i studiet sker der en ændring i forhold til at tale om asylansøgerne og flygtninge. De bliver nu begrebsliggjort og generelt omtalt som
’man’: ”Jamen, man får jo ikke en opholdstilladelse” (Helle Thorning-Schmidt), og hun forsøger at drage regeringen til ansvar: ”I har jo ikke magtet
at få en hjemsendelsesaftale…”. Rikke Hvilshøj trækker selv en høj transitivitet til såvel asylansøgerne og det danske samfund ved at sige
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”Nej, Men det er bare for at sige, at det forslag her vil pådrage
det danske samfund rigtig mange omkostninger, fordi vi samtidig
siger, det er altid vores ansvar at sørge for, at folk kan komme
hjem”
Vi mener, at der tegner sig et billede, specielt hvor journalisten italesætter emnet i forhold til at placere et ansvar, ved at DR trækker på høj
transitivitet i forhold til de subjekter (regeringen/socialdemokraterne) og
objekter (asylansøgerne), der bliver omtalt, hvorimod eksperten er meget neutral og arbejder med en lav transitivitet i sine udtalelser, da han
bruger ’man’ som subjekt i sine udtalelser. I studiedebatten ser vi, at såvel
Helle Thorning-Schmidt som Rikke Hvilshøj gerne tager et stort ansvar,
og påpeger et ansvar i deres udtalelser.

5.4.5. Delkonklusion og diskussion af
vinklingen af indslaget i 2007
I ovenstående afsnit mener vi, at DR forsøger at fremstille Socialdemokraternes forslag positivt, da DR kun spørger til ekspertens vurdering af
statsministerens påstand om ’Danmark som flygtningemagnet’ og ikke
spørger til hans vurdering af Socialdemokraternes forslag.
I aktantmodellen tydeliggøres de roller, som DR fremstiller, og her ser vi
en hvis ensidighed i DRs fremstilling af henholdsvis opposition og regering, da DR på intet tidspunkt italesætter regeringen på en positivt ladet
position, men kun betragter regeringens afslag af Socialdemokraternes
forslag ud fra Socialdemokraternes vinkel. Der er således ikke en perspektivering af, om det overhovedet er muligt for asylansøgerne at optage job,
eller om de er kvalificerede til at kunne indgå på arbejdsmarkedet.
Det kunne tænkes, at DR forsøger at skabe en debat omkring medmenneskelighed ved at tage udgangspunkt i en humanistisk diskurs, idet DR
vælger at fremstille asylansøgernes situation med meget tydelige billeder
i montagen af både børn og voksne - billeder vi opfatter som mismodige
stemningsbilleder.
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I indslaget for 2007 mener vi, at det er værd at bemærke brugen af billeder i forhold til det interview, som finder sted midtvejs i indslaget. Her er
der ikke konstant fokus på den ekspert, DR bruger, men der bliver klippet mellem billeder af ham, og billeder der relaterer sig til emnet; børn,
asylcenter, familie m.m. Desuden er der en forskel i de former for transitivitet, som DR trækker mellem de implicerede parter. Ved den positivt
ladede fremstilling af forslaget vedrørende asylansøgerne, er det tydeligt
at se, hvem DR giver ansvaret, hvorimod DR ikke forsøger at trække
et ansvar for den konsekvens, som statsministeren omtaler i forhold til
Socialdemokraternes forslag.

5.4.6. Delkonklusion samlet for 2001 og 2007
Vi har analyseret to nyhedsindslag, et fra 2001 og et fra 2007, hvor fokus
har været på enkelte dele af indslaget. Fra 2001 til 2007 ser vi en forskel i
den måde, som DR vælger at vinkle indslaget på i forhold til politikerne.
I 2001 går den kritik, DR vælger at lægge i sin vinkling af indslaget, på
politikerne over en bred kam, hvor DR i 2007 i højere grad er kritiske
overfor regeringen.
I de interviewsituationer der finder sted i det to indslag, er der en væsentlig forskel fra 2001 til 2007, da DR i 2007 tager de implicerede politiske
parter ind i studiet til en debat om indslagets tema, hvor DR i 2001
benyttede sig af ekspertinterview uden debat.
De to aktantmodeller viser desuden en forskel i DRs måde at fremstille
aktørerne. I 2001 indtager DR en aktiv rolle i fortællingen, hvor vi i
2007 mener, at DR er kritisk refererende, og stiller konfliktens parter
tydeligt op overfor hinanden, hvilket desuden hjælpes på vej af den efterfølgende debat i studiet mellem parterne.
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6 Diskussion af
undersøgelsens resultater
I dette afsnit vil vi diskutere det underspørgsmål, vi i indledningen stillede til problemformuleringen:
Hvordan lever DR op til public service-aftalens ordlyd om borgernes
handleevne i et demokratisk samfund?
Public service-aftalen er som beskrevet i indledningen en meget bred
politisk rammeaftale, som på meget overordnet niveau sætter rammerne
for DRs programvirksomhed, både i form af balancen på indholdssiden,
samt de tiltag som DR skal sætte i søen, fx i forhold til nye platforme
m.v. Vi har imidlertid valgt at fokusere på den del af public service-aftalen, der handler om samfundsinformation og debat, da vi i afhandlingen
har fokuseret på DRs dækning i to valgperioder. Spørgsmålet derfor skal
ses i forhold til følgende del af public service-aftalen:
”DR skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og
debat.” (Public service-aftalen, bilag 1).
Det er dog vigtigt at slå fast, at disse krav gælder for hele DRs programstruktur. I forhold til nyhedsformidling går de specifikke krav på den
samlede sendetid og ikke på en specifik nyhedsudsendelse. Da vores
afhandling primært har fokus på TV Avisen kl. 21, er det imidlertid disse
udsendelser, vi diskuterer ud fra.
På basis af den empiri, vi har produceret, og de analyser, vi har foretaget,
ønsker vi at diskutere nogle af omdrejningspunkterne fra analysen:
• Fokus på konflikt i nyhedsformidlingen
• Kritisk journalistik
• Brugen af eksperter
I det følgende vil punkterne blive diskuteret efter en diskussion af DRs
udvikling.
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6.1. DRs udvikling
Lund og Espensen peger på, at selve udviklingen i nyhedsformidlingen
går mod en tabloidisering af nyhedsstoffet, hvor nye stofområder med
bedre mulighed for identifikation og fascination vinder indpas (Esbensen, 2006: 350 ff). En af forklaringerne herpå kan være den øgede konkurrence på medieområdet, som betyder, at selv om DR er en 100 %
licensfinansieret public service-virksomhed, er den i konkurrence med
kommercielle kanaler. Uden seere mister DR sin berettigelse og dermed
sit legitime krav på at opkræve licens fra borgerne. Derfor forsøger DR at
udforme sine programmer, herunder også nyhederne, med henblik på at
opnå høje seertal. Oprettelsen af DR2 kan blandt andet ses som en konsekvens af dette: Ved at lægge de mere smalle programmer på DR2, kan
DR gøre hovedkanalen DR1 mere mainstream. På den måde kan DR
opfylde kravene i public service-aftalen og samtidig kæmpe om seernes
gunst på lige vilkår med de kommercielle tv-stationer.
Vi kan dog se et problem i denne udvikling. Et af kravene i public service-aftalen mellem DR og Kulturministeriet er, at DR i dets programvirksomhed skal styrke borgernes demokratiske handleevne. Men hvis
information af mere kompleks art i stadigt stigende grad forflyttes til
perifere kanaler, mens informationen på hovedkanalerne af hensyn til
seertal populariseres, kan det være vanskeligt at se, hvordan denne intention kan holdes i hævd.
Kampen med de kommercielle kanaler har betydet en ændring i DRs syn
på seerne, således at de nu i et moderniseret public service-perspektiv ses
som individer til forskel fra det traditionelle public service-perspektiv,
hvor modtageren blev anset som borger (Hjarvard, 1999: 49). DR er gået
fra at arbejde afsenderorienteret til at arbejde modtagerorienteret. Det vil
sige, at DR i nyhedsformidlingen sætter fokus på, hvad seerne ønsker at
vide, snarere end hvad DR vurderer, er nødvendigt for os som danskere at
vide for at agere i et demokratisk samfund.
I forhold til DRs overholdelse af public service-aftalens ordlyd om ”…
sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat.”
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(public service-aftalen, bilag 1) kan ændringen fra den traditionelle public service til den moderniserede public service være en ulempe i tilfælde,
hvor væsentlig samfundsinformation fravælges, fordi DR vurderer, at der
ikke er en interesse blandt seerne. Det vil dog altid være subjektivt, hvad
der er væsentlig samfundsinformation. Man kan argumentere for, at lidt
information om et samfundsrelevant emne vinklet til seerne giver mere
information til seerne end et langt indslag, der går i dybden, men samtidig får seerne til at zappe over til en anden mere markedsorienteret kanal.
Udover seernes interesse i et givent nyhedsindslag er et andet aspekt med
betydning for valg af indslag politikernes interesse. I interviewet med Susanne Hegelund den 16. april 2008 nævner hun, at der på DRs dagsorden til valget i 2007 var emner, som politikerne ikke ønskede at tale om,
hvilket betød, at disse emner ikke blev berørt. Dette kan være problematisk i forhold til DRs overholdelse af public service-aftalen. Vi mener, at
væsentlige emner bør tages op, også selv om politikerne ikke ønsker at
indgå i debatten.

6.2. Fokus på konflikt
Et af de elementer, vi har set i vores undersøgelse, er, at nyhedsformidlingen i 2007 i højere grad end i 2001 fokuserer på konflikterne mellem
parterne gennem debat i studiet. Det kan naturligvis være berigende for
borgernes demokratiske handleevne at opleve, at der er forskellige interesser i politik, og at politik på den måde er et spørgsmål om holdninger og
værdier og ikke bare et spørgsmål om teknisk rationalitet. Spørgsmålet
er imidlertid, om der går noget tabt i at fokusere så entydigt på en debat
frem for fx at supplere med forskellige bud på løsninger af problemer.
Hvis vi tager Ny Alliances skatteudspil fra valgkampen som eksempel, fokuserede DR i alle indslagene primært på, at det var klart til fordel for de
velstillede, og da Naser Khader var i studiet, gik meget af tiden med, at
han ikke kunne forklare sin egen skattepolitik og konsekvenserne deraf.
Havde man imidlertid valgt at supplere disse ting med en mere generel
diskussion om, hvad skat er for en størrelse, hvordan forskellige skattemodeller har forskellig betydning for samfundet, hvilke udfordringer
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skattepolitikken har i en globaliseret verden osv., havde man samtidig
haft mulighed for at hjælpe seerne ved at sætte relativt komplicerede politiske temaer ind i en forståelig ramme. På sin vis var det måske det, man
forsøgte i 2001, da man satte ventelisteproblematikken ind i en større
sundhedspolitisk dagsorden.

6.3. Brug af eksperter
Som beskrevet i afsnit 4 har DR pligt til at stille spørgsmålstegn ved
politikernes udsagn, og her er brug af eksperter i form af politiske kommentatorer eller professionelle kommunikationseksperter et oplagt bud,
fordi de kan bringe andre vinkler på banen.
Som vi har set, blev de politiske kommentatorer i 2001 brugt til at kommentere på måden, hvorpå politikerne præsenterede deres budskaber og
til at perspektivere og krydstjekke politikernes påstande og politiske facts,
men derimod til at kommentere på måden, hvorpå politikerne præsenterede deres budskaber. Dette mener vi ikke øger danskernes adgang til
væsentlig samfundsinformation og debat, som vi har sat fokus på. Vi vurderer derfor, at DRs hyppige anvendelse af politiske kommentatorer og
kommunikationseksperter i 2001 ikke bragte DR nærmere en opfyldelse
af intentionerne i public service-aftalen, da opgaven især ved dækning af
politiske valgkampe må være at videreformidle politisk indhold frem for
form. Ifølge Susanne Hegelund blev dette bevidst ændret i TV Avisens
dækning af valgkampen i 2007:
”… at vi kommer mere ind på indholdet i substansen, frem for
processen…” (interview med Susanne Hegelund, 16.4.2008).
På trods af at DR i 2007 benyttede sig mindre af politiske kommentatorer end i 2001, drages disse dog fortsat frem for at give en vurdering af en
given politisk sag – en vurdering, der ofte ses som neutral og sandfærdig.
Vi mener, at en sådan fremstilling af ekspertudsagn kan være kritisabel,
og at DR bør være mere åbne overfor deres brug af kilder.
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Vi så i mikroanalysen fra 2001, at DR ikke betvivler eller diskuterer politiske ekspertudsagn, men fremstiller disse som sandheden. Kommentatorerne fik mulighed for at konkludere på en konflikt og give den ene part
ret, uden at modparten fik mulighed for at give sin holdning til kende.
Brug af politiske kommentatorer og eksperter kan endvidere lægge et
filter imellem politikere og borgere, fordi vi som borgere får forklaret
sammenhængen eller ”sandheden” gennem kommentatoren. Ved en omfattende brug af politiske kommentatorer og eksperter, er det derfor deres
fortolkning af den politiske debat, der kan komme til at præge nyhedsbilledet og forståelsen heraf.
Et yderligere problematisk aspekt ved brugen af politiske kommentatorer er, at mange af disse har været eller stadigt er, tæt knyttet til politiske
partier. Hvor det i 2001 i høj grad var universitetsuddannede eksperter,
som havde en mere forskningsmæssig tilgang til problemstillingen, var
det i 2007 i højere grad eksperter med en journalistisk baggrund. Der
er naturligvis en risiko for, at det kan være svært for seerne altid at gennemskue hvilke dagsordener, disse politiske kommentatorer muligvis kan
have, selv om DR dog ofte gør sit til at fortælle hvilke, tilhørsforhold de
har.

6.4. Kritisk journalistik
Hvis DR alene skulle videreformidle de politiske partiers synspunkter,
kunne der argumenteres for, at brugen af den kritiske journalistik ikke
var ønskelig i DR. DRs rolle ville i så fald reduceres til at skulle agere
mikrofonholder for de politiske partier, og dermed udelukke DRs deltagelse i mediernes rolle som den fjerde statsmagt. Det vil sige mediernes
og journalisternes forpligtelse til på borgernes vegne at stille spørgsmålstegn ved magten – at være borgernes vagthund. I et demokratisk land
med en fri presse er dette en skræmmende tanke. Ikke desto mindre var
det oprindelige regelsæt for DRs nyhedsformidling fra 1964 tæt herpå.
Retningslinjerne er siden blevet ændret flere gange og er i den forbindelse
blevet mere rummelige. Det ændrer dog ikke ved, at DR fortsat jævnligt
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må forsvare sig i mod beskyldninger for have en politisk slagside i dets
nyhedsudsendelser.
Susanne Hegelund siger i vores interview med hende: ”
… at den siddende regering har altid været sure på DR og på TV
Avisen. Da Poul Nyrup var statsminister var de også sure på TV
Avisen. Jeg kan mindes utallige gange, hvor Lykketoft og Mogens
Stavad har ringet ind under udsendelserne og brokket sig over alt
muligt.” (interview med Susanne Hegelund, 16.4.2008).
Det er ifølge Susanne Hegelund derfor ikke nyt, at en siddende regering
føler sig misforstået eller tager den kritiske journalistik for nær.
I sin bog TV-nyheder i konkurrence skitserer Hjarvard, hvordan journalisterne er blevet mere selvstændige overfor politikerne, og hvordan denne
øgede selvstændighed blandt andet viser sig ved en iscenesættelse af journalisten som borgernes advokat over for politiske magthavere. En udvikling som i sig selv giver plads til en større magtkritik, hvilket er essensen
af frasen ’journalistikken som den 4. statsmagt’ (Hjarvard, 1999: 244).
Men selv om DR i følge vores undersøgelse var mere kritiske i 2007 end
i 2001 er dette ikke et bevis for, at DR er partisk ligesom den øgede brug
af kritisk pågående journalistik heller ikke kan siges at være et problem
for DR. Verden af i dag er en anden end i 2001. Valgkampens temaer og
personer er ikke de samme, ligesom journalisternes forhold og adgang
til politikerne har ændret sig. Det ville derfor være mærkværdigt og ikke
mindst kritisabelt, om der ikke var en forskel på DRs dækning af de to
valgperioder
Billy Adamsen konkluderer i TV-Valg og vælgere at:
”Den kritiske journalistik har en positiv indflydelse på seervælgeres umiddelbare forståelse, når politikere får lov til at
svare på de stillede spørgsmål og ikke bliver afbrudt.” (Adamsen
1996:78).
I indslaget om asylansøgere fra 2007, der er et af de indslag, vi behandler
i vores mikroanalyse, får såvel Rikke Hvilshøj som Helle Thorning-SchDRs valg • 90

midt lov til at tale ud og derved tydeliggøre deres respektive holdninger
og standpunkter over for seerne. Selv om vi vurderer indslaget - i visse
passager af montagen - til at være tendentiøst i dets behandling af asyltemaet og overordnet til at være særdeles kritisk overfor den siddende
regering, giver DR således begge parter i konflikten tid og mulighed for
at forklare sig. Dette står i modsætning til indslaget om ventelister fra
2001, hvor det er en ekspert, der konkluderer på fornuften i politikernes
fokusering på at nedbringe ventelisterne.
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7. Konklusion
Vores afhandling tog sit afsæt i en konflikt mellem to parter, der stod
med hver sin påstand. Ralf Pittelkow påstod på baggrund af resultaterne
fra sin undersøgelse af DRs dækning af folketingsvalget i 2007, at DR
under valgkampen i 2007 favoriserede oppositionspartierne ved at vinkle
indslagene til oppositionens fordel. Omvendt betvivlede Ulrik Haagerup
præmissen for undersøgelsen, og sagde desuden, at han ikke mente det
var rigtigt, at DR ”systematisk har manipuleret med seerne og forsøgt at
støtte en socialdemokratisk opposition”.
Vi har i vores afhandling undersøgt validiteten i påstandene ved at se på,
hvordan DR i sin nyhedsformidling op mod folketingsvalget forholdt sig
til den siddende regering i henholdsvis 2001 og 2007. Vi valgte at sammenligne folketingsvalget i 2001 og 2007, fordi det ville give os mulighed for at undersøge, om der var en forskel i DRs måde at producere
nyheder på, og i hvilket omfang måden at være kritisk på afhængig af,
hvem der sad i regering.
Vi har i vores analyse iagttaget en forskel i DRs nyhedsformidling i form
af en ændret struktur i opbygningen af nyhedsindslagene, herunder
blandt andet det ændrede fokus fra form mod indhold, samt en øget brug
af konfrontationer med politikere - opposition og regering - direkte i
studiet. Dette var nærmest ikke eksisterende i 2001, men til gengæld ofte
brugt i 2007. Idet vi ikke blot har kigget på den ændrede tilgang i forhold til vinklingen af valgindslag, men også indslagets struktur, mener vi
derfor, at vi kan konkludere, at DR i vores empiri er mere kritiske i 2007
end i 2001.
I 2001 var montagen det dominerende element i DRs nyhedsindslag,
mens det i 2007 var debatten i studiet, hvilket i højere grad skabte en
direkte konfrontation mellem regeringen og oppositionen. Derfor havde
DR mere fokus på indhold end form i 2007 sammenlignet med 2001.
Vores analyser viser os, at DR forholder sig mere direkte kritisk over for
den siddende regering i 2007 i forhold til i 2001. Dette ser vi blandt
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andet ved, at DR i TV Avisen i 2001 i høj grad trak på en diskurs, der
satte politikerne over én kam og kritiserede politikerne generelt. I 2007
var DR derimod i sin kritik mere præcis med at udpege en ansvarlig, og
i forhold til 2001, var det oftere regeringen end oppositionen, der blev
kritiseret.
Desuden har vi iagttaget, at der var en forskel i den måde, DR italesatte
en konflikt i de to perioder. Hvor DR i 2001 indtog borgernes eller samfundets synspunkt, indtog DR i 2007 mere oppositionens synspunkt.
På trods af ovenstående konklusion, mener vi ikke, at vi kan konkludere,
at DR i deres dækning af valget er mere kritisk over for en borgerlig regering end en socialdemokratisk regering - og derfor er der ikke belæg for
at sige, at DR har en rød slagside. Idet resultatet naturligvis må ses i den
kulturelle og samfundsmæssige kontekst, som nyhedsproduktionen er en
del af, samt den diskurs, der er gældende for den specifikke valgperiode.
I næste afsnit ’perspektiveringen’ stiller vi spørgsmålstegn ved vores egen
konklusion og udfordrer dens validitet.
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8. Perspektivering
8.1. DR og den historiske talesituation
Roy Langer påpeger i bogen Diskurs at:
”… tekster har fælles sociale og lingvistiske regler, der i en given historisk talesituation markerer og afgrænser, hvad der kan
siges i situationen” (Lund & Christensen, 1995 i Diskurs,
1997:155).
Vi har i vores analyse identificeret historiske talesituationer, som markerer
og afgrænser, hvad der kan siges i den pågældende situation. For 2001 er
det et manglende politisk projekt for det daværende Socialdemokrati og
efterdønningerne fra terroranslaget 11. september 2001. I 2007 er diskursen præget af spin og en stærkt styret kommunikation fra regeringens
side.
DRs politiske redaktør Pieter Raunwe analyserer og opsummerer i TV
Avisen den 19.11.01 valgkampen og konstaterer, at det daværende Socialdemokrati har brugt det meste af sin tid på at kritisere og angribe Venstre
i stedet for at forklare sit eget politiske projekt. Disse angreb har resulteret i, at Anders Fogh Rasmussen har haft rig mulighed forklare Venstres
politik. Når journalisterne dermed ikke har en socialdemokratisk politik,
som de kan forholde sig til, afgrænser det i en eller anden grad deres
muligheder for at stille sig kritisk overfor Socialdemokratiets politiske
projekt.
I samme indslag med Pieter Raunwe fokuseres der også på, at Poul Nyrup udskrev valget meget tæt på terroranslaget 11. september 2001. Dette
anslag blev italesat som et angreb ikke på bare på USA, men hele den
vestlige verden - idet World Trade Center blandt andet blev betragtet som
et symbol på den vestlige verdens samhandel og eksistens – og dermed
var det også et indirekte angreb på Danmark. Denne historiske ”talesituation” kan have afgrænset den kritik, som medierne ubevidst eller bevidst
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mente, de kunne udsætte regeringen for. Dermed blev regeringsmagten
ikke i samme grad kritiseret og udfordret af medierne, som den ellers ville
være blevet.
Til gengæld kommer valgkampen i 2007 efter en regeringsperiode, som
rent kommunikations¬mæssigt ikke er set tidligere i Danmark. Anders
Fogh Rasmussen har ved indførelse af ugentlige tirsdagsmøder med pressen sat en styring af informationen i forbindelse med de emner, der kan
tales om, og hvor meget der tales om emnerne og hvordan. Samtidig
har der været en klar styring af møder med pressen uden for de officielle
tirsdagsmøder. I bogen ”Samtaler om spin” fastslår Lund og Esbensen
at; ”Fremkomsten af spin har sat medierne under pres”, (Lund og Esbensen
2006: 350). Valget i 2007 kommer efter en periode, hvor stort set alle
partier har forstærket sig med politiske rådgivere og spindoktorer, og alle
disse faktorer gør, at journalisterne måske reagerer på dette pres ved at
rykke grænsen for den kritiske journalistik. Denne udvikling bliver tydelig, når vi sammenligner med valget i 2001.

8.2. DR og økonomien
Ifølge public service-aftalen skal DR levere public service-ydelser til alle
relevante teknologiske platforme (TV, radio, internet, DAB mv.), fordi
DR skal afspejle danskernes medieforbrug. Vi finder denne udvikling,
hvor man til stadighed forsøger at maksimere de kvantitative output i
form af flere sendetimer af både TV og radio (DR1, DR2, DR Update
på Internettet og 40 radiokanaler på enten FM, Internettet eller DAB),
betænkelig. Naturligvis er det en styrke for både DR og landets borgere,
at der er mange tilbud fra DR på både tv, radio og andre medieplatforme.
Men med de knappe ressourcer DR råder over, kan det være med til at
udvande kvaliteten i udbuddet.
Susanne Hegelund fortalte os, at på en vagt til DR1s 21-TV Avis, som
DR selv betragter som deres flagskib, er to indlandsjournalister, en pengejournalist, en politisk journalist og en udenlandsreporter. Og i forbindelse med efterkritik af samme sagde hun:
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”Det bliver som oftest et par linjer eller en side omkring, hvad
der lykkedes og hvad lykkedes ikke, men med henblik på det
fremadrettede sendt til værten eller redaktionssekretæren fra projektchefen for på 21’eren eller nyhedschefen selv ” (interview med
Susanne Hegelund, 16.4.2008).
Sammenholdt med at information af mere kompleks art flyttes til sekundære kanaler, mens informationen på hovedkanalen i stigende omfang
segmenteres af hensynet til seertal, er både politikerne og DR medvirkende til at besværliggøre befolkningens adgang til væsentlig samfundsinformation og debat.
DR er under et økonomisk pres på grund af et dyrt byggeri i Ørestaden og har været igennem en kraftig sparerunde. Den politiske vilje til
at hjælpe DR i den nuværende situation er ikke til stede. Derfor er det
ekstra bekymrende, at Susanne Hegelund på vores spørgsmål, om der er
økonomi til at fravælge igangsætte indslag på baggrund af deres kvalitet,
svarer: ”… det er meget meget svært, bemandingen er rigtig rigtig ringe”
(interview med Susanne Hegelund, 16.4.2008).
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Bilag 1

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren
for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Indledning
Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk
kunst og kultur, ligesom disse medier er uundværlige for den demokratiske debat. For
at sikre denne rolle indgår kulturministeren og DR nedenstående kontrakt om DRs
public service-virksomhed.
DR skal videreføres og udvikles som hele Danmarks førende udbyder af public service,
der via fjernsyn, radio, internet og lignende sikrer et bredt udbud af programmer og
tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst, og underholdning. DR skal afspejle danskernes mediebrug ved at levere sine programmer og tjenester til danskerne på de forskellige platforme. Derfor skal DR af demokratiske, sociale
og kulturelle grunde have de nødvendige ressourcer til rådighed samt ret og pligt til at
tilbyde public service-indhold på alle relevante platforme til hele befolkningen.
Kontrakten omfatter alene public service-virksomheden, jf. § 12 i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed, og vedrører således ikke DRs anden virksomhed, jf. lovens § 14.
Øvrige bestemmelser om DRs virksomhed, herunder økonomiske og organisatoriske
forhold samt klagebehandling, fastsættes i DRs vedtægt.
Formålet med kontrakten er at præcisere, hvilke opgaver DR forventes at opfylde, og at
udstikke rammerne inden for hvilke public service-virksomheden kan drives.
Kontrakten baseres på lovgivningens bestemmelse om DR som en selvstændig offentlig
institution, jf. lovens § 15, uden for kulturministerens almindelige instruktionsbeføjelse.
Det indebærer, at DRs bestyrelse inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og
denne kontrakt, har ansvaret for den overordnede tilrettelæggelse af programvirksomheden.
Det indebærer endvidere, at DRs bestyrelse har fuld og uindskrænket rådighed over de
tildelte licensmidler til anvendelse på de aktivitetsområder, der er angivet i lovgivningen og i kontrakten.



Side 2

1. Public service-formål
DR er forpligtet over for hele befolkningen til via fjernsyn, radio og internet eller lignende at sikre et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst, og underholdning.
Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed.
DR skal i det samlede udbud af programmer og tjenester:
Styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund
• DR skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat.
• DR skal gennem indhold og tjenester stimulere til deltagelse i den offentlige debat og den demokratiske proces.
• DR skal medvirke til at folkeliggøre de nye digitale medieformer ved at skabe
nye programmer og informationstjenester, som kan gøre seere, lyttere og brugere bekendt med teknologien og inspirere dem til at bruge den.
Spejle Danmark og danskerne
• DR skal tilbyde en bred samfundsmæssig dækning af Danmark og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige dele af landet.
• DR skal lægge særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur.
• DR skal gennem en aktiv sprogpolitik medvirke til at bevare og udvikle det
danske sprog, så lyttere, seere og brugere møder og oplever et korrekt og forståeligt dansk.
• DR skal medvirke til at fremme integration.
Stimulere kreativitet og kultur
• DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af
dansk kunst og kultur, herunder den danske kulturarv.
• DR skal berige dansk kulturliv med originalt indhold.
Fremme viden og forståelse
• DR skal stimulere danskernes interesse for og viden om en bred vifte af emner
og områder gennem lettilgængeligt og velformidlet indhold.
• DR skal styrke danskernes viden om og forståelse for den verden, der omgiver
Danmark, internationale forhold samt andre kulturer og synspunkter, herunder
foretage en alsidig formidling af europæisk kultur og historie.

Side 3

2. Indhold
DR skal tilbyde public service-indhold – dvs. indhold i form af tekst, lyd og billeder, der
opfylder kulturelle, sociale og demokratiske behov i det danske samfund – på alle
relevante teknologiske platforme. DR skal lægge vægt på at producere public servicetjenester, der er specielt udviklet til disse platforme.
DR har følgende specifikke public service-forpligtelser:
Nyheder
DR skal sende minimum 5601 timers nyhedsprogrammer2 årligt i tv mellem kl. 17 og kl.
24. Der skal i dette tidsrum være mindst én hovednyhedsudsendelse. Derudover skal
der være nyhedstilbud spredt ud over programfladen og ugens dage.
DR lancerer i kontraktperioden en nyhedskanal på nettet.
DR skal levere nyheder – med udgangspunkt i det danske nyhedsbillede – på de mest
udbredte sprog, der anvendes af herboende indvandrere og flygtninge, såsom engelsk,
arabisk, somalisk, urdu, tyrkisk og sydslavisk, i mindst samme omfang som i 2005 på
DAB, tekst-tv og internettet m.v..
Undervisningsprogrammer og -tjenester
DR skal sende undervisningsprogrammer og -tjenester. Der skal lægges særlig vægt på
at motivere til videreuddannelse som supplement til folkeskolen og folkeoplysningen og
på at fokusere på tidens aktuelle folkeoplysningstemaer. DR skal særligt være opmærksom på at anvende alle teknologiske platforme, herunder internettet, ved
undervisningsprogrammer og -tjenester.
Børn og unge
DR skal i kontraktperioden styrke sin virksomhed i forhold til børn og unge ved at
udsende programmer og stille nye tjenester til rådighed på de eksisterende radio- og tvkanaler samt øvrige relevante medieplatforme. DR skal tilbyde tv-programmer og
informationstjenester af høj kvalitet til børn og unge, og der skal lægges vægt på dansksproget indhold.
DR skal øge sin indsats overfor børn på tv og radio. På radio skal DR fastholde det
tidsmæssige omfang i 2004 af førstegangsudsendte børneprogrammer på FM-radio og
øge det tidsmæssige omfang af børneprogrammer på DAB.
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DR skal fastholde det gennemsnitlige tidsmæssige omfang af tv- og radioprogrammer
til unge de seneste 4 år og styrke sine nettilbud til de unge.
Dansk dramatik
DR skal i kontraktperioden på de eksisterende tv- og radio-kanaler øge det tidsmæssige
omfang af nyproduceret dansk dramatik3 med 10% (i gennemsnit over kontraktperioden) i forhold til det gennemsnitlige omfang de seneste 4 år. DR skal endvidere styrke
indsatsen inden for børnedramatik.
DR skal koordinere sin programvirksomhed med TV 2/DANMARK A/S, således at
nyproduceret dansk dramatik så vidt muligt ikke sendes på samme tid på de to stationers p ublic service-tv-kanaler.
Dansk musik
DR skal lægge vægt på sin rolle som en væsentlig formidler og producent af dansk
musik4. Dansk musik skal således gives en central placering i DRs radiokanaler, som
udover at spille og præsentere både traditionel og ny dansk musik, herunder kompositionsmusik, også skal deltage aktivt i det levende musikliv gennem bestillingsopgaver,
konkurrencer, DR-koncerter osv. DR skal fastholde det tidsmæssige omfang i 2006 af
udsendelsen af dansk musik på radio. Samtidig skal musikken stilles til rådighed på
egnede platforme som web, mobil, podcasting etc. DR skal mærkbart øge omfanget af
tv-programmer om dansk musik5.
Dansksprogede programmer
DR skal lægge vægt på tv-programmer med dansk eller andet nordisk sprog som originalsprog6.
Kultur- og idrætsprogrammer
DR skal mærkbart øge omfanget af sin dækning af dansk kultur på radio, herunder
DAB, og tv, herunder f.eks. litteratur, film, teater, opera mv..
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DR skal på radio og tv foretage en mærkbar øgning af dækningen af mindre idrætsgrene i Danmark. Til mindre idrætsgrene betragtes alle discipliner, der ikke er enten
fodbold, håndbold eller cykling.
Regional radioprogramvirksomhed
DR skal på nærmere programsatte tidspunkter drive regional radioprogramvirksomhed.
Betjening af danskere i udlandet
DR skal betjene danskere i udlandet med programmer og informationstjenester.
3. Kvoter, beskyttelse af mindreårige m.v.
DR skal tilstræbe, at over halvdelen af den sendetid i tv, der ikke består af nyheder,
sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer, jf.
bilag 1.
DR skal tilstræbe, at 10 pct. af den sendetid i tv, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet, afsættes til
europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagender. En
passende andel skal forbeholdes programmer af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest 5 år efter deres produktion.
DR skal påse, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som
indeholder pornografi eller umotiveret vold.
Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske
udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller
hører udsendelserne. Når programmerne sendes i ukodet form, skal der forud for dem
gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med
et visuelt symbol.
Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion,
nationalitet eller seksuel observans.
4. Public service on-line-virksomhed
DR skal drive internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger internettets
formidlingsformer og som bidrager til DRs public service-formål.
DR skal hurtigst muligt i kontraktperioden i lyset af de teknologiske muligheder anvende åbne standarder med henblik på generel tilgængelighed for alle brugere til DRs
on-line-virksomhed.
DRs internetsted skal bl.a. indeholde nyheder, programrelateret information, indhold
til børn og unge, uddannelsestilbud, seerservice, debatfora, communities og anden
brugerinddragelse samt produktioner med billed, lyd og tekst. DR skal stille dette
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indhold til rådighed streamet og til download til modtagelse på stationære eller mobile
platforme.
Dette public service internetsted skal holdes adskilt fra DRs eventuelle anden internetvirksomhed, som drives på kommercielle vilkår, dvs. uden anvendelse af licensmidler.
5. Betjening af handicappede
DR vil i kontraktperioden med brug af talegenkendelsesteknologi, tekstning, synstolkning og tegnsprogstolkning samt evt. andre nye teknologier styrke indsatsen for de
handicappedes adgang til public service-tilbuddene.
I kontraktperioden skal der gennemføres forsøg med synstolkning. Pr. 1. januar 2009
skal DR på baggrund af de på dette tidspunkt foretagne forsøg fremkomme med forslag
til et måltal for synstolkning af DRs udsendelser ved udgangen af kontraktperioden.
Mindst en nyhedsudsendelse om aftenen på hverdage skal være fuldt ud tekstet. Ved
folketingsvalg skal alle parti-præsentationsprogrammer, partilederrunder og selve
valgaftenen være fuldt tekstede (inklusive live-udsendelser). Disse programmer skal
endvidere tegnsprogstolkes. DR vil endvidere tilbyde flere programmer, der serviceres
med brug af talegenkendelsesteknologi.
Det samlede antal tekstede timer skal således stige i kontraktperioden, herunder antallet af førstegangsudsendte, tekstede timer. Pr. 1. januar 2009 skal DR på baggrund af
sine erfaringer med brug af talegenkendelsesteknologi fremkomme med forslag til et
måltal for stigningen af det samlede antal tekstede timer ved udgangen af kontraktperioden. Inden 2012 skal alle udsendelser være tekstede.
DR vil på tv primært fortsat styrke sin indsats på det digitale sendenet. DR skal for den
digitale udsendelse af DR1 og DR2 tilbyde tegnsprogstolkning af mindst 2 af de ordinære nyhedsudsendelser på DR1 og/eller DR 2 i tidsrummet 17-24, jf. de i afsnit 10 omtalte forpligtelser i relation til den digitale programvirksomhed m.v.. DR skal øge sin
tegnsprogstolkning i løbet af kontraktperioden i forhold til niveauet i 2006.
Det forudsættes, at nyhedsudsendelser på tegnsprog på det analoge sendenet i 2007
opretholdes på samme niveau, som i 2006. I løbet af 2007 skal det undersøges, hvor
mange brugere, der benytter sig af disse nyhedsudsendelser. Når resultatet af denne
undersøgelse foreligger skal der tages stilling til om, herunder eventuelt i hvilket omfang, denne virksomhed skal videreføres i den resterende del af kontraktperioden.


Endelig skal DR tilstræbe, at transmissioner af begivenheder af stor samfundsmæssig
interesse så vidt mulig tekstes eller tegnsprogstolkes.
6. Tilgængeliggørelse af DRs public service-indhold
DR skal udsende og stille public service-indhold til rådighed enten via radio, tv, herunder tekst-tv, eller on line enten til modtagelse i flow (udsendelsesvirksomhed) eller on
demand (på begæring).
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DRs programmer, der udsendes via det jordbaserede sendenet, skal kunne modtages af
hele befolkningen inden for de geografiske områder, der dækkes af udsendelserne.
På tidspunktet for denne kontrakts indgåelse omfatter DRs public service-virksomhed7:
•

2 tv-kanaler: DR1 og DR2.

•

5 radiokanaler: P1 , P3 , P4 , 1 mellembølge-kanal og DR Klassisk .

•

DAB: Rådighed over DAB-blok 1 med henblik på udsendelse af landsdækkende
DAB-kanaler, som bidrager til DRs public service-formål.

•

On-line-virksomhed: www.dr.dk.

DAB-dækningen udbygges med henblik på indendørs modtagelse.
DR skal i kontraktperioden etablere en digital kombineret public service børne/historietv-kanal. DRs primære udsendelse af kanalen skal ske i det jordbaserede, digitale tvsendenet free-to-air. Kanalen kan i en overgangsperiode indtil der er kapacitet til
rådighed i det jordbaserede, digitale tv-sendenet distribueres alene ved hjælp af satellit- eller kabel-tv.
Yderligere analoge public service-radio og tv-kanaler og public service tv-kanaler, der
distribueres via det digitale jordbaserede sendenet, satellit eller fordeles ved hjælp af
fællesantenneanlæg, kan kun oprettes efter aftale med kulturministeren og partierne
bag den Mediepolitiske aftale for 2007-2010. Tilsvarende gælder nedlæggelse af sådanne kanaler.
7. Værditest af nye public service-tjenester
DR skal underkaste nye public service-tjenester, herunder on-demand tjenester, en
intern prøve (”Værditest”) for at sikre, at tjenesterne opfylder kulturelle, demokratiske
og sociale behov i samfundet. De foretagne tests af nye tjenester og resultatet heraf
forelægges for Radio- og tv-nævnet til udtalelse inden aktiviteterne påbegyndes.
Nærmere bestemmelser om værditesten af nye public service-tjenester findes i bilag 2.
8. Særligt om styrkelse af dansk filmproduktion
DR skal bidrage til at styrke dansk filmproduktion. Dansk filmproduktion skal i denne
sammenhæng forstås som produktion af spillefilm og kort- og dokumentarfilm udført
hos uafhængige producenter. Herudover skal DR bidrage til Talentudviklingsordnin7

DR har indtil 31. marts 2009 koncession på at drive radiokanalen P2 Musik & Kultur (Den fjerde FM-

radiokanal).
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gen. Nærmere bestemmelser om DRs forpligtelser over for dansk film er fastsat i bilag
3.
9. Udlægning af produktion til de uafhængige produktionsselskaber fra DR
DR skal i kontraktperioden udlægge produktion til uafhængige producenter for følgende beløb: ca. 120 mio. kr. i 2007, ca. 130 mio. kr. i 2008, ca. 140 mio. kr. i 2009 og ca. 150
mio. kr. i 2010. Hertil skal lægges de gennemsnitlig 77 mio. kr. årligt, som DR forudsættes at anvende på dansk filmproduktion.
Udlægningen skal omfatte såvel tv som radio og multimedieprodukter, og der skal
udlægges produktion inden for en bred vifte af program-/tjeneste-kategorier. Udlicitering af produktionsfaciliteter og lignende kan indgå i udlægningen.
Såfremt DR og Producentforeningen finder det hensigtsmæssig, kan der indgås aftale
om, at udlægningen gøres op i udsendelsesomfang i stedet for i beløb, alternativt i en
kombination heraf.

10. Jordbaseret digitalt tv8
DR disponerer over 2/3 af kapaciteten i det digitale multipleks (MUX 1) med henblik på
digital udsendelse af DR1 og DR2 samt nye – såvel programfølgende som ikkeprogramfølgende - digitale tjenester forbundet hermed. DR kan med TV 2/DANMARK
A/S, der får rådighed over 1/3 af kapaciteten, indgå aftale om indbyrdes udveksling af
kapacitet mv.
Nærmere vilkår for den digitale distributionsvirksomhed fastlægges af Radio- og tvnævnet i tilladelse udstedt i medfør af radio- og fjernsynslovens § 3, jf. tilladelse af 10.
januar 2006 til I/S Digi-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af
jordbaserede digitale tv-sendemuligheder.
DR skal i relation til den digitale programvirksomhed m.v.:
• i gradvist stigende omfang producere og udsende programmerne på DR1 og
DR2 i bredskærmsformat (16:9).
• indgå aftale med TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder om
udvikling, produktion og udsendelse af en simpel, fælles elektronisk programguide (EPG), der som minimum dækker udsendelsesvirksomheden på MUX 1.
Åbningsbilledet i programguiden må ikke indeholde reklamer.
• løbende udvikle og i MUX 1 udsende digitale tekst-tv-tjenester enten alene eller
i samarbejde med TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder efter nærmere aftale mellem parterne.
• tilbyde tegnsprogstolkning af mindst 2 af de ordinære nyhedsudsendelser på
DR1 og/eller DR2 i tidsrummet 17-24.

8

De i kontrakten fastsatte forpligtelser vedrører alene indholdet af den public service-virksomhed, der udøves

ved hjælp af de digitale sendemuligheder på MUX 1.
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•

•

afsætte ressourcer til løbende udvikling og afprøvning af øvrige nye digitale tjenester i nær tilknytning til programvirksomheden. Udviklingsarbejdet kan foregå i samarbejde med TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder
efter nærmere aftale mellem parterne.
inden for den givne kapacitet – og med opretholdelse af en tilfredsstillende billedkvalitet for DR1 og DR2 – udsende sådanne nye, digitale tjenester i gradvis
stigende omfang. DR er ikke forpligtet til at udsende nye digitale tjenester, der
baserer sig på interaktivitet ved anvendelse af en returkanal.

DR kan – under forudsætning af, at ovenstående vilkår er opfyldt – udnytte sin eventuelle ledige kapacitet over døgnet til digital udsendelse af enkeltprogrammer.
Såfremt DR i forbindelse med udbygningen af DTT i Danmark får tildelt rådighed over
yderligere digitale sendemuligheder mv. vil der blive indgået en tillægskontrakt om
DRs forpligtelser i relation hertil.

11. Arkiver m.v.
DR skal medvirke til at gøre det muligt for Statens Mediesamling at give publikum
adgang til, inden for rammerne af ophavsretslovgivningen, at se eller høre tidligere
udsendte nyheds- og aktualitetsudsendelser.
DR skal blandt andet af kulturarvsmæssige hensyn bevare sine programarkiver. DR
skal fremme digitaliseringen af programarkiverne for bl.a. på denne måde at give
borgerne adgang til sine programarkiver, dog med de begrænsninger, der følger af
lovgivningen mv., herunder ophavsretsloven. DR skal aktivt arbejde for i videst muligt
omfang at kunne gøre DRs programarkiver tilgængelige for befolkningen og forskermiljøerne.
12. Ensembler
DR driver som led i sine programaktiviteter på musikområdet og i rollen som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur følgende ensembler: DR Radiosymfoniorkestret,
DR
Radiokoret,
DR
Kammerkoret,
DR
Pigekoret,
DR
Radiounderholdningsorkestret, DR Big Band, DR Ungdomsensembel, DR Spirekoret og
DR Børnekoretx.
Antallet af ensembler kan ændres efter godkendelse af kulturministeren.
13. Beredskab
Efter regler fastsat af kulturministeren er DR forpligtet til at udsende meddelelser af
beredskabsmæssig betydning til befolkningen.
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14. Dialog med befolkningen
DR skal sikre en dialog med befolkningen, herunder særlig med lytter- og seerorganisationerne, om såvel den landsdækkende som den regionale programvirksomhed. Denne
dialog skal finde sted i organiseret form. DR skal afholde mindst 2 årlige møder med
lytter- og seerorganisationerne m.fl.
15. Kontraktens overholdelse
DR skal hvert år udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-forpligtelserne er
blevet opfyldt i det forudgående kalenderår. Redegørelsen skal sendes senest 1. maj til
Radio og tv-nævnet med henblik på nævnets vurdering. Redegørelsen skal endvidere
sendes til kulturministeren. Redegørelsen og nævnets udtalelse samt DRs bemærkninger hertil forelægges for de mediepolitiske ordførere for partierne bag medieaftalen med
henblik på drøftelse af eventuelle justeringer af public service-kontrakten.
Redegørelsen skal fyldestgørende og retvisende redegøre for, hvordan kontrakten er
opfyldt eller forsøgt opfyldt, samt overordnet redegøre for, hvilke ressourcer der er
medgået til opfyldelsen af forpligtelserne. Hvis det ikke har været muligt at opfylde en
forpligtelse, skal der redegøres for baggrunden herfor, og for hvordan forpligtelsen
fremover kan opfyldes.
Følgende oplysninger skal fremgå af redegørelsen:
• Omfanget af nyhedsprogrammer i tv og nyheder på fremmedsprog.
•

Omfanget af dansksprogede programmer i tv9.

•
•

Omfanget af nyproduceret dansk dramatik i tv og radio10.
Omfanget og karakteren af dansk musik på de forskellige platforme, særlige
aktiviteter til fremme af dansk musik og danske musiktalenter, DRs egen musikvirksomhed i form af ensembler, koncerter, events mv. samt omfanget af tvprogrammer om dansk musik11.

•
•

Omfanget af indsatsen på kulturområdet, herunder omfanget af radio- og tvprogrammer om dansk kultur12.
Omfanget af radio- og tv-programmer om de mindre idrætsgrene i Danmark.
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•

Udlægning af produktion og produktionsfaciliteter til uafhængige producenter i
tv og radio samt på andre platforme (opgjort ved omkostningerne forbundet
hermed).

•

En redegørelse for engagementet i dansk filmproduktion, jf. bilag 3.

•

DRs andel af europæiske tv-programmer og andel af europæiske programmer
fra uafhængige producenter (opgjort i timer og pct. andel).

•

Omfanget af programvirksomheden og tjenester rettet mod børn og unge i radio
og tv13 m.v. samt beskrivelse af hvilke aktiviteter, der har fundet sted med henblik på styrkelse af DRs virksomhed i forhold til børn og unge.

•

DRs brug af tekstning, tegnsprogstolkning eller andre teknologiske metoder til
at styrke handicappedes adgang til tv-programmerne.

•

Omfanget af indsatsen på undervisningsområdet.

•

Det samlede omfang af genudsendelser af programmer i radio og tv fordelt på
de forskellige programkategorier.

•

Omfanget af den regionale radioprogramvirksomhed.

•

Fordelingen af forskellige programtyper på sendefladen14 og på kanalerne,
hvordan disse programudbud er blevet brugt af seere og lyttere, og hvordan
publikum15 har vurderet programmerne.

•

Beskrivelse af public service on-line-virksomhedens indhold.

•

Redegørelse for foretagne værditests af nye tjenester og resultatet heraf, jf. bilag 2.

•

Redegørelse for DRs dialog med befolkningen, herunder særlig lytter- og seerorganisationerne, og de organisatoriske rammer for denne dialog.

DR skal herudover redegøre for opfyldelsen af øvrige public service-forpligtelser i kontrakten, såfremt Radio- og tv-nævnet fremsætter anmodning herom. DR skal orientere
Radio- og tv-nævnet om væsentlige ændringer i programkategoriseringen.
Rigsrevisionen påser, at de regnskabsmæssige oplysninger i public service-redegørelsen
er korrekte, og at der foreligger en tilfredsstillende dokumentation for øvrige talmæssige oplysninger, der har betydning for vurdering af redegørelsen.
16. Finansiering
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DRs public service-virksomhed finansieres gennem DRs andel af licensafgifterne samt
gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud, udbytte, overskudsandele m.v.
Bortset fra virksomhed i tilknytning til DRs ensembler og entrébetaling i forbindelse
med større arrangementer, kan DR ikke kræve brugerbetaling for public serviceydelser. Der foreligger ikke brugerbetaling, når DR opkræver betaling fra brugere for
distributionsomkostninger i forbindelse med levering af ydelser, der sker on-demand
eller på anden vis efter udtrykkelig anmodning fra sådanne brugere. Der foreligger
heller ikke brugerbetaling, når DR oppebærer vederlag i henhold til ophavsretsloven.
DR kan ikke oppebære reklameindtægter fra programvirksomheden og public serviceaktiviteter på internettet.
I kontraktperioden modtager DR følgende licensmidler:
Tabel 1: Licenstilførsel til DR i henhold til Medieaftale 2007-2010
B2006 1)
B2007
B2008
Mio. kr., excl. moms
Ordinær licens, årets priser
3.125,00
3.268,1 3.332,7
Licens 2005/2006 2), årets priser
24,0
17,0
Licens i alt , årets priser
3.125,00
3.292,1 3.349,7
Licens i alt, 2007-priser 3)
3.292,1 3.290,5

B2009 B2010
3.407,0 3.490,3
17,0
17,0
3.424,0 3.507,3
3.304,0 3.324,5

1) Licenstilførsel i henhold til seneste licensaktstykke, korrigeret for ”teknisk fremrykning” af 40 mio.kr. fra
2006 til 2004.
2) I henhold til medieaftale 2007-2010 forudsættes DR at disponere over 75 mio.kr. af overskydende licensprovenu fra 2005 og 2006 til digitalisering af DR’s arkiver.
3) Da DR i sit budget opererer med en deflator på 1,8% årligt ved omregning fra årets priser til faste priser er
denne deflator også anvendt her.

I samme periode er DRs udgifter og indtægter forbundet med public service-virksomhed
af DR anslået til følgende:
Tabel 2: DRs nettoomkostninger forbundet med public service-virksomhed 1)
rev.
Mio. kr.,excl. moms, 2007-priser, B2006 dog
B2006
B2007
B2008
B2009
2006-priser
Omkostninger:
Løn og øvrig drift
-3.175,3 -3.085,9 -2.871,3 -2.941,8
Finansielle omkostninger
-85,7
-145,8
-178,6
-177,2
Afskrivninger
-182,1
-382,5
-429,3
-420,8
Indtægter:
Andre driftsindtægter
142,0
111,4
108,6
108,9
Finansielle indtægter
15,2
13,7
15,4
17,4
Overskud, anden virksomhed 2)
4,6
3,7
3,4
3,4
Resultat før licenstilførsel
-3.281,3 -3.485,3 -3.351,8 -3.410,0

B2010
-2.909,9
-176,4
-396,8
109,6
20,8
3,4
-3.349,3

1) Tallene for 2008-2010 er ikke budgettal, men budgetoverslag, der alene udtrykker DR’s forventninger til
nettoomkostningerne. Konkrete budgettal for de enkelte år vedtages af DR’s bestyrelse.
2) Der er forudsat overførsel af 30% af overskuddet ved anden virksomhed til public service-virksomheden, jf.
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1327 af 14. december 2005 om den regnskabsmæssige adskillelse
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mellem DR’s, TV 2/DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden
virksomhed. Overskud ved anden virksomhed er i øvrigt ikke indregnet i denne opgørelse.

Ovennævnte resultat baserer sig på årsregnskabsloves principper for resultatopgørelse
og afspejler således ikke påvirkningen af DRs likviditet. Særligt gælder, at afskrivning
på investeringerne i DR’s nybyggeri i Ørestaden, DR-Byen, sker med en anden tidsprofil end lånene til etableringen afdrages over, hvorfor der i lyset af beløbenes størrelse
bør korrigeres herfor. DR anslår, at afskrivninger og afdrag vedrørende DR-Byen i
aftaleperioden udgør følgende:

Tabel 3: Regnskabsmæssig påvirkning af forskel mellem afskrivning og afdrag på lån
på DR Byen
B2007
B2008
B2009
B2010
Mio. kr., excl. moms, 2007-priser
Afskrivninger DR Byen
-108,5
-159,8
-159,8
-159,8
Afdrag lån DR Byen (inkl. Optionsgrund)
-75,4
-73,8
-115,7
-126,6
Korrektion
33,1
85,9
44,1
33,2
Tages der højde herfor bliver de reelle nettoomkostninger, som skal dækkes ved tilførsel af licensmidler følgende:
Tabel 4: Korrigerede nettoomkostninger ved DRs public service-virksomhed
B2007
B2008
B2009
B2010
Mio. kr., excl. moms, 2007-priser
Nettoudgifter, jf. ovenfor
-3.485,3 -3.351,8 -3.410,0 -3.349,3
Korrektion, jf. ovenfor
33,1
85,9
44,1
33,2
Korrigerede nettoomkostninger -3.452,2 -3.265,8 -3.365,9 -3.316,0
Forskellen mellem DRs korrigerede nettoomkostninger og licenstilførslen er således:
Tabel 5: DRs korrigerede nettoomkostninger ved public service-virksomhed fratrukket
licenstilførsel
B2007
B2008
B2009
B2010
Mio. kr., 2007-priser
Korrigerede nettoomkostninger
-3.452,2 -3.265,8 -3.365,9 -3.316,0
Licenstilførsel
3.292,1 3.290,5 3.304,0 3.324,5
Difference
-160,1
24,6
-62,0
8,5
Differencen dækkes ved træk på den egenkapital, DR har opbygget i kraft af positive
regnskabsresultater i forudgående år, bl.a. som følge af opsparing til engangsudgifter
forbundet med udflytningen til DR-Byen.
DRs årsrapport indeholder en regnskabsnote for public service-virksomheden med
ovennævnte korrektion.
Med henblik på en effektiv og smidig drift af DR er det lagt til grund, at udsving inden
for 10 % af de samlede korrigerede nettoomkostninger kan overføres til det efterfølgende regnskabsår. Såfremt der inden for aftaleperioden kan forventes et samlet overskud,
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skal DR hurtigst muligt orientere herom med henblik på beslutning i medieaftalekredsen om anvendelsen af dette overskud. Et eventuelt yderligere samlet underskud for
aftaleperioden dækkes af DRs egenkapital.
17. Varighed
Kontrakten gælder fra 1. januar 2007 til 31. december 2010. Ændringer i kontrakten
kan aftales mellem DR og kulturministeren i løbet af perioden.

Den
(for DR)



Kulturministeren

Bilag 2

13. november 2001, indslag 11 (Ventelister)

Tekst
Billede
Indslaget
Studievært: Og så diskuterer politikerene ventelister på
hospitalerne og i sær hvordan de bringes ned igen, igen,
igen. Emnet er tilsyneladende stedsegrønt i en valgkamp
selvom det måske slet ikke er ventelisterne der er det
dominerende problem for vores sundhed. Vi ser nærmere
på poliptikere, sundhed og hvor pengene egentlig kunne
gøre mest nytte.r

Peter Brixtofte: Er der ventelister til en bestemt
operationsform så skal man se at få de ventelister væk og
arbejde sådan gør man i andre virksomheder men sådan
gør

Peter Brixtofte og Mogens Lykketoft i
valgdebat. Det skiltes ikke med hvilket
valg debatten er taget fra.

Mogens Lykketoft:Der er en påfaldende forskel, mellem
den synes jeg lidt ubehagelige, usympatiske agitation der
giver sig udtryk ved at venstrefolk, kalder
socialdemokratiske ministre i samråd og spørge hvor
mange der er døde inden for den sidste uge.

1

Klip og tidsspring

Kristian Thuesen Dahl: Efter vores opfattelse kan det
ikke være rigtigt..-

Tekst på skærmen: ”Valgkampen 1998”.

…at mennesker som skal til nogle meget alvorlige
operationer de får at vide at der er lang ventetid på de
operationer…og det er faktisk her vi har at gøre med
nogle af de allersvageste i vores samfund, der er ramt af
sygdom og som har behov for hjælp. Og dem giver vi
altså besked at de kan få lov til at hjælpe i halvandet år…

…det er simpelthen ikke værdigt.
Klip og tidsspring

2

Pia Christmas-Møller : ”Vi vil gerne give en
ventelistegaranti, vi vil gerne give et frit valg, men de
offentlige sygehuse, vi vil også give borgerne mulighed
for…

Tekst på skærmen:”Pia ChristmasMøller . Kons.

…også at blive behandlet på de private syghuse.”
Klip og tidsspring

Tekst på skærmen:” Bendt Bentsen.
Kons. Valg d. 20.november.
Konservative: Danmark har en træt
regering.
Bendt Bentsen:” Her tænker jeg på sundhedsområdet på
trods af virkelige dygtige læger og dygtige sygeplejerske
og andre der har..flytter penge i, så har vi ikke håndteret
at vi har over 65.000 mennesker der må venter over tre
måneder på behandling.”

Klip og tidsspring

3

Poul Nyrup Rasmussen: ”Dernæst vil vi fremlægger som Tekst på skærmen:”Poul Nyrup
Rasmussen, statsminister, Soc. dem.”
det allerede er sket med vores Sundhedsminister, en
konkret plan på hvordan vi får ventetiderne ned under tre
måneder for vores folkesygdomme; grå stær,
hofteskader, hofteoperationer, knæoperationer og så
videre.”

Studievært: ”Anders Hede du arbejder som økonom på
Rigshospitalet og sidder nu som leder af Mandag
Morgens tænketank om sundhed. Hvor vigtig er kampen
mod ventelister set ud fra et ønske om at sikre
befolkningen et langt og et sundt liv?”

Tekst på skærmen: ” Anders Hede,
projektleder, Mandag Morgen.”
Anders Hede: ” Altså hvis det handler om at forbedre
danskernes gennemsnitslevealder så spiller ventelisterne
en meeeget lille rolle. Der skal man have fat i nogle helt
andre steder, med danskernes livsstil, altså forbyggelse
så vi lever et sundere liv.”

Studievært: ”Og hvordan skal man gøre det?”

4

Anders Hede:” Ja det har noget at gøre med at sætte ind
over for tobak, alkohol, at vi ikke bevæger os, at vi
spiser for fedt.”

Studievært: ”Vi snakker videre om ventelister og
politikere lige om et øjeblik…

…først skal vi se, hvad man kunne gøre…

…hvis man lige stod med en ekstra halvanden milliard
til sundhedsområdet. Vi har sendt en ekspert ud med
indkøbskurven.”

Tekst på skærmen:”Sundhed for 1,5
mia.”

5

Torben Schou, Voice over: ”Vi er taget på indkøb…

…Vi har taget 1,5 milliarder kroner i kurven…

Tekst på skærmen:”Peter Schou”.

…Vi vil købe folkesundhed. Manden med kurven er…

…professor i folkesundhed. Han lægger hårdt ud i grønt
afdelingen…

6

…for bare 600 gram frugt og grønt nedsætter risikoen
for kræft og hjertekarsygdomme med 15 – 30%.”

Tekst på skærmen:”Allan Krasnik, leder
Allan Krasnik: ”I mange lande har man gradueret
forskellige nuveauer af moms. Det kunne man også have Insitut for folkesundhed.”
i Danmark, så de stående kosttyper de blev billigere.”

Torben Schou, Voice over: ” Og så er der dem her. De
koster årligt omkring 10.000 dødsfald i Danmark. Derfor
skal det gøres billigere at holde op med at ryge

Allan Krasnik: ”Det skal være billigere at holde op med
at ryge, end at ryge. Det skal være nemt at komme af
med tobakken, man skal have hjælp og støtte til det, der
hvor man er. Det kræver hjælp fra staten.”

7

Torben Schou, Voice Over:” Altså f.eks. billigere…

…nikotintyggegummi og plaster…”
…

Torben Schou, Voice over:” Så putter vi kollektiv trafik i
kurven…

…for bilismen koster hvert år – 500 dødfald og over
10.000 kommer til skade. Det er en stor…

….udgift for sygehusene og samfundt.

8

Torben Schou:” Så skal vi køre mere i bus?”

Tekst på skærmen:”Allan Krasnik, leder
Insitut for folkesundhed.”

Allan Krasnik:” Der er brug for mere kollektiv trafik, så
vi kan øge trafiksikkerheden, reducerer forureningen.
Det er meget dyrt med kollektiv trafik, det kan gøres
billigere med tilskud fra staten.”

Torben Schou, Voice over: ”Så et klip til den kollektive
trafik.”

Torben Schou, Voice over: ”Socialt samvær, alt fra
bowling og badminton, broderier, badning og bolerodans
skal også have mere støtte.”

Allan Krasnik: ” Det har vist sig, at når man føler sig
tryg, når man har gode sociale relationer, så har man en
større modstandskræft i at blive syg, og hvis man bliver
syg, så klare man sygdommen bedre.”

9

Torben Schou, Voice over: ” De sidste skal bruges…

…på motion for bare en time om dagen…

…gavner folkesundheden.”

Allan Krasnik: ”Motion forebygger mange sygdomme,
hjertekarsygdomme, mange kræftsygdomme. Alle ved at
motion er sundt, men alt for få, laver fysisk aktivitet.
Fordi det er dyrt, det besværligt, man har ikke tid, der
skal være mulighed for motion hvor man arbejder…

…hvor man bor. Det skal være billigt…

10

Torben Schou, Voice over:” Og så er vi ellers færdige…

…med at købe folkesundhed for halvanden milliard.”

Tekst på skærmen:”Allan Krasnik, leder
Insitut for folkesundhed.”
Allan Krasnik: ” De skal hjælpe til at folk er mindre
syge, at de lever længere, dør senere…

…sygehusene for vi stadigvæk…

11

…brug for, men mindre og senere…”

Studievært: ” Anders Hede, du står åbenbart ikke alene
med synspunktet om, at det er forebyggelse og ikke
ventelisterne der er nødvendigt, hvis vi skal forøge
befolkningens sundhedstilstand…

…hvorfor taler politikerne så, så meget om
ventelisterne?”

Anders Hede:” Det er fordi at ventelisterne er blevet et Tekst på skærmen:”Anders Hede,
symbol på at vores sundhedsvæsen som vi jo betaler skat projektleder, Mandag Morgen.”
til for at hjælpe syge mennesker, åbenbart svigter sin
rolle. Men det er et stykke hen ad vejen en myte at det
forholder sig sådan. Hvis man tager udgangspunkt i de
65.000 mennesker som Bendt Bentsen nævnte før, som
har stået mere en tre måneder på venteliste. Så har Århus
Amt spurgt de pågældende mennesker i deres amt, og det
viser sig at 70% - altså hovedparten af dem – de har ikke
haft en eneste sygedag, mens de har stået på venteliste.
Så det er altså ikke noget som er så generende for dem…

12

… Og så har man spurgt om de har ondt, og det er mere
en halvdelen af dem som siger at de, har ikke haft gener
eller nævneværdige gener…

…Det er ikke for at sige at problemet ikke eksistere, det
gør det. Der er ca. 10 % af de ca. 65.000 mennesker som
har været sygemeldt hele vejen igennem. Og det er jo
folk som er i klemme.”

Studievært: ” For dem er det et problem, de kan miste
deres arbejde og sådan noget…”

Anders Hede:” De kan miste deres arbejder..præcis..
Studievært: ” Okay, men for resten af dem der er der
faktisk ikke noget særligt tyngende problem ved at stå på
de her ventelister.?”
Anders Hede:” Nej ikke sådan, altså…de har…det gør
ondt og sådan nogle ting og sager, men det er ikke folk
som sådan er ved at dø og den slags ting og sager.”

13

Studievært: ” Så må jeg så spørge igen, hvorfor taler
politikerne så, så meget om det?”

Tekst på skærmen:”Anders Hede,
projektleder, Mandag Morgen.”
Anders Hede: ” Jamen det har jo at gøre med, at nogle af
dem der står og for dem det gør noget ondt, de slås med
deres sportsskader, åreknuder og hæmorider og den slags
ting. At de, hvad er det det hedder, de er relativt raske,
de er ikke så syge som nogle af de ældre medicinske
patienter eller nogle af psykitriatiske patienter.
Så de er mere synlige i debatten så de har lettere ved at
henvende sig til medierne og fortælle om deres
situation.”
.Studievært:” Det er også en stor gruppe vælgere eller
hvad, hvis det er 65.000 det drejer sig om…r

Anders Hede: ”Det har det selvfølgelig også at gøre, de
har en familie og sådan nogen ting, det spiller
selvfølgelig også med…”

14

Studievært:” Hvad kræver det af politikerne, hvis de
skulle sætte de vigtigste sundhedspolitiske emner på
dagsordenen her i valgkampen?”

Tekst på skærmen:”Anders Hede,
projektleder, Mandag Morgen.”
Anders Hede:” Ja så kræver det først og fremmest, at
man tør tale til danskerne om deres livsstil. Altså, vi
lever jo i et samfund som i den grad lægger op til at vi
lever usundt. Og hvis vi taler om ventelisterne så kræver
det nok at man sagde til lægerne, at det er i orden at
prioritere på ventelisten, i skal tage fat i de mennesker,
der har f.eks. sociale problemer, sige at det er acceptabelt
at tage folk f.eks der…

… er i en situation hvor de kan risikere at blive fyret, så
kommer de op på ventelisten sammenlignet med dem der
faktisk ikke har så forfærdelige mange problemer med at
stå der.”

Studievært:” Det vil sige kedelig forebyggelse og så
fyordet prioriteringen, det er det politikerne ikke tør?”

15

Anders Hede:” Æh..altså det er jo ikke politikerne der
skal prioritere…de skal sige til lægerne….
Studievært:”…Jamen de tør ikke at bruge de ord…”
Anders Hede: ”Nej men de skal sige til lægerne at det er
i orden at prioritere, så vil jeg sige at det er også vigtigt
at nogen af de patienter selv tager et ansvar.

Hvis de ikke har fortalt deres praktiserende læge, at de er
sygemeldte, så ved systemet det jo ikke.. Og hvis de
siger, at vi er sygemeldte, vi har virkelig store smerter så
er der jo altså mange sygehuse som har en ganske kort
ventelist som man kan blive henvist til.”

Studievært:” Godt…tak skal du have.”

16

Bilag 3

6. november
Tekst
Intro til indslaget i starten af nyhedsudsendelsen
Studievært Kim Bildsøe Lassen: ”TV-Avisen! På en dag,
hvor valgkampen for alvor fik et helt velkendt tema. For
Socialdemokratiet vil gøre Danmark til en magnet for
flygtninge – det hævder Regeringen i hvert fald – debat
lige om lidt.

Billede
Tekst på skærm: ”TV Avisen 21:00
Kim Bildsøe Lassen
6.november 2007.”

Billede af stående vært i studiet.
Indslaget
Studievært Kim Bildsøe Lassen: ”Her! En uge inden
valget kom mennesker i en situation som de her, atter på
dagsordenen…

Tekst på skærmen: ”Hård debat om
…Socialdemokraternes Helle Thorning Schmidt gentog, at asylansøgere”
hun vil have asylansøgere ud af centrerne og ind i
samfundet…

Vært i studiet.foran storskærm.

1

… ”Regeringens svar kom prompte, Danmark vil blive
invaderet af flygtninge…

Billedet på storskærm viser Anders
Fogh Rasmussen gående udendørs
ledsaget af Rikke Hvilshøj.

…De nyeste tal – fra slutningen af september i år - viser at
der opholder sig 1480 asylansøgere i landets asylcentre…

…Socialdemokraternes forslag går ud på, at man vil give
afviste asylansøger – man ikke kan sende tilbage f.eks.
dem fra Irak og også dem der venter på en afgørelse lov til
at arbejde og bo uden for centrerne, når de har været her i
et halvt år.”

Grafik på storskærm bag vært, der
viser, 1480 asylansøgere. Ikoner der
illustrere arbejde og bolig med to pile
ud fra et center med rødt kors på
gavlen.

2

Journalist Tina Hassing/ Voice Over: ”De venter og venter
i asylcentrerne, derfor har asylansøgerne været til debat
utallige af gange. I marts foreslog Socialdemokarterne at
asylansøgerne skulle have mulighed for at studere og
arbejde uden for centrerne.”

Billeder af en asylfamlie. En mor
sidder med sine to børn i en grå
hjørnesofa. Børnene hopper i sofaen.
Journalist Tina Hassing/ Voice Over :”I søndagens duel
dukkede asylansøgerne så op igen. Da Anders Fogh
Rasmussen og Helle Thorning Schmidt tørnede sammen.
Denne gang var der ikke fokus på alle asylansøgere, men
specifikt de afviste Irakiske asylansøgere.

Billeder af Helle Thorning Schmidt
og Anders Fogh Rasmussen fra
duellen på DR 1. I midten journalist
Reimer Bo.

3

Helle Thorning Schmidt: Lyd og billede fra duel.
” Det her handler jo ikke om alle mulige flygtninge eller
afvist asylansøgere – de skal jo sendes hjem . Det handler
om en meget meget lille gruppe mennesker, hvor vi blot
siger, de skal have mulighed for at bo uden for centrerne,
de skal have mulighed for at arbejde uden for centrerne –
og på den måde blive hele familier.

Tekst på skærm: ”Helle ThorningSchmidt. Partiformand Soc.dem.”

Billeder af Helle Thorning Schmidt
og Anders Fogh Rasmussen fra
duellen på DR 1. I midten journalist
Reimer Bo.
Journalist Tina Hassing/ Voice Over :”I dag vil Social
demokraterne så ikke kun give tilbudet til de afviste
Irakere, nu gælder det alle asylansøgere der har været i
Danmarki seks måneder”:

Billeder af de to børn der leger i den
grå hjørnesofa.
Tekst på skærm: ”Helle ThorningSchmidt. Partiformand Soc.dem.”
Helle Thorning Schmidt: ” Det vi siger i dag, har vi sagt
siden foråret, hvor vi lagde et forslag frem, om at man skal
kunne bo uden for centrerne – så der er intet nyt i det. Det
er klart, at vi koncentrerer os om Irakerne, fordi det er
langt den største gruppe og det er dem der har siddet der
allerlængst på centrerne.”

Billeder fra interview med Helle
Thorning-Schmidt optaget på
Christiansborg.

4

Journalist Tina Hassing/ Voice Over :”
Socialdemokraterne vil have fjernet pligten til at bo i
asylcentrerne. Men hvis asylansøgerne vælger at flytte
uden for centrerne skal de klare sig selv. De skal selv
finde en bolig og et arbejde, og de skal stadig sendes hjem
så snart det er muligt.”

Billeder af moren, fra tidligere. Der
står i køkkenet og laver kaffe. De
bliver fulgt op med at kaffen
transporteres på en bakke til stuebord.
Helle Thorning Schmidt: ” Det her det vil betyde, at vi
skaber nogle lidt bedre vilkår, for de mennesker der er i
Danmark. Men det vil selvfølgelig ikke betyde, at vi skal
have flere asylansøgere til Danmark og vi ændrer heller
ikke på rammerne for..(billedskift)

Billeder fra interview med Helle
Thorning-Schmidt optaget på
Christiansborg.

.. hvem der kan få asyl i Danmark.”

Billeder af de to børn der leger i den
grå hjørnesofa.

5

Studievært: ” Statsministeren var hurtig til at reagere på
forslaget. Han frygter at Danmark fremover vil blive en
sand magnet for asylansøgere.”

Anders Fogh Rasmussen: ” Det der nu bliver åbnet form
det er i virkeligheden, at gøre Danmark til en meget meget
attraktiv endestation for alverdens menneskesmuglere, det
Socialdemokraterne og de Radikale lægger op til, det er
mere vidtgående end noget andet Europæisk land.”

Tekst på skærm: ”Reaktion fra
Anders Fogh Rasmussen”

Billeder af studievært foran
storskærm, der viser Anders Fogh
Rasmussen som hilser på en slagter.
Tekst på skærm: ”Anders Fogh
Rasmussen. Statminister. Venstre”

Billeder af Anders Fogh Rasmussen
der interviewes til kamera.
Journalist Helle Bygum/ Voice Over :” Men…er det
rigtigt?

..at Danmark vil blive en magnet for asylansøgere.

Billeder fra asylcentre flag med rødt
kors og fire børn der går med ryggen

6

…Det kan være svært at finde sandheden, men vi har
spurgt en ekspert, Thomas Gammeltoft-Hansen fra Dansk
Institut for internationale studier. Her forsker han særligt i
den politiske og juridiske betydning, af EU’s asyl og
immigrationspolitik.

.
Billeder af ekspert der træder ind af
døren til en lejlighed, hvor han går
over og sætter sig til rette i en sofa.
Tekst på skærm: ”Thomas
Gammeltoft-Hansen. Cand. Scient.
Pol., Ph.D.-studerende, DIIS ”
Thomas Gammeltoft-Hansen: ” Jeg tror ikke, at der er
noget videnskabeligt belæg for at sige, at der kommer en
voldsom tilstrømning til, fordi man gennemfører et forslag
som påvirker nogle forhold omkring arbejde og bolig –
fortrinsvis for afviste asylansøgere.”

Billeder af ekspert der interviewes i
sofa.
Journalist Helle Bigum / Voice Over :” Statsministeren
siger at med Socialdemokraternes forslag vil Danmark få
mere vidtgående regler end det øvrige EU. Er det rigtig?

Billedesekvens af udefinerbare
personer.

7

Thomas Gammeltoft-Hansen: ” Nej!.. Det er rigtigt, at det
vil være mere vidtgående på det her enkelte punkt end en
række andre lande, men der er også andre europæiske
lander der har tilsvarende eller endnu mere lempelige
regler på det her område ”

Billeder af ekspert i sofa.
Journalist Helle Bigum/ Voice Over :” Helle Thorning
Schmidt, henviser til Finland…

Billeder af en mand der kigger ud fra
et lille rum.
…hvor asylansøgere har ret til at bo uden for centrerne og
arbejde…

Nærbillede af en mands venstre øje.
….hvis afgørelsen om deres ophold…

Nærbillede af en mand der kigger ud
af vindue.

8

Tekst: ”Arkiv! i øverste højre hjørne.
…tager mere end tre måneder.

Billedesekvenser bestående af delvis
arkivbilleder og billeder specifikt
optaget til indslag understøtter Voice
Over.
Men..kan Danmark og Finland sammenlignes?”

Journalist Helle Bigum med ryggen til
kamera gestikulerende foran ekspert.
Tekst på skærm: ”Thomas
Gammeltoft-Hansen. Cand. Scient.
Pol., Ph.D.-studerende, DIIS ”
Thomas Gammeltoft-Hansen: ” Hvis du spørger mig om
man kan lave en helt generel sammenligning mellem
Danmark og Finland, så må jeg sige, at det kan man lige
så godt eller lige så lidt som man kan lave en generel
sammenligning mellem Danmark og Sverige. Men man
kan selvfølgelig godt se – isoleret set…

Billeder af ekspert der interviewes i
sofa.

9

…på den finske erfaring…

Billeder af kvinde i grøn top og sorte
bukser fra før, der går væk fra kamera
med legetøj i højre hånd – nu uden
tekst ”arkiv” i øverste højre hjørne.
Tekst på skærm i øverste højre hjørne:
”Arkiv””
Thomas Gammeltoft-Hansen: ”…med at gennemføre de
her tilsvarende regler, som de jo altså har haft i hen ved
seks år nu.

Den finske erfaring tyder på, så vidt jeg ved, at der ikke er
markant flere asylansøgere,

Billeder af en lille pige der går rundt
alene og tager sig til hovedet.

Billeder af ekspert der interviewes i
sofa.
efter at man har indført reglerne tilbage i 2001.”

Billeder af en dreng der er alene…

10

Studievært Kim Bildsøe Lassen,
” Helle Thorning Schmidt og Rikke Hvilshøj,
integrationsminister – velkommen til jer begge to.”
Studievært henvendt til Helle Thorning-Schmidt:
”Helle Thorning Schmidt, vi er jo vidt omkring, Finland
og alle mulige steder. Hvis I kommer til magten, kommer
der så flere asylansøgere til Danmark end vi har set de
seneste år.”
Studivært Kim Bildsøe Lassen samme
med Helle Thorning Schmidt og
Rikke Hvilshøj i studiet.
Tekst på skærm: ”Helle ThorningSchmidt. Partiformand. Soc.dem.”
Helle Thorning Schmidt :” Nej, det gør der ikke. Jeg tror
at det der betyder noget for asylansøgere, hvorvidt man
bliver en flygtningemagnet eller ej, det er om der er
lempelige regler eller ej, om det er nemt eller svært at få
asyl. Og selvfølgelig også om myndighederne er
konsekvente i forhold til at sende folk tilbage, hvis de ikke
får givet asyl. Derfor tror jeg det er så vigtigt at holde fast
på, Nej! Vi skal ikke lempe på vores asylregler og vi skal
stadig tvangsmæssigt sende mennesker tilbage, hvis de
ikke opnår asyl i Danmark.
Billeder af Helle Thorning-Schmidt.

Studievært Kim Bildsøe Lassen :” Rikke Hvilshøj, er du
enig i den vurdering, kommer der flere flygtninge og
indvandrere til Danmark…eller flygtninge er det jo..til
Danmark, hvis man gennemfører de her regler.”

Totalbillede af duelanterne i studiet.
Helle Thorning-Schmidt og
studievært står i en position så de
kigger ned på Rikke Hvilshøj.

11

Tekst på skærm: ”Rikke Hvilshøj
integrationsministre. Venstre.”
Rikke Hvilshøj:” Jamen det her er en invitation. Fordi det
vil skabe nogle helt andre vilkår og specielt fordi at Helle
Thorning Schmidt og Socialdemokraterne siger, ikke bare
asylansøgere, men også afviste asylansøgere. Og
Socialdemokraterne vil også fuldstændig fratage ansvaret
fra den enkelte til, at respektere et afslag og selv rejse
hjem. Der siger Socialdemokraterne, det tager vi som
samfund, Danmark tager ansvaret for at få dig hjem og
hvis vi ikke har mulighed for tvangsmæssigt at sende dig
hjem så kan du blive her og bo og arbejde, og det er klart,
særligt for de grupper, hvor vi ikke har mulighed for
tvangsmæssigt at sende hjem – men man godt frivilligt
kan rejse hjem – der vil det selvfølgelig være attraktivt.
Og det jeg ikke kan forstå, det er, at dels at man kan sige,
at vi vil gerne ændre politikken, men det har ikke
konsekvenser. Og så har jeg svært ved, at se, at hvad er
forskellen bo, at sige du må gerne bo og arbejde og så
med ikke at give en opholdstilladelse. Forskellen er meget
lille…

Billeder af Rikke Hvilshøj.

.
Der skiftes fra nærskud af Rikke
Hvilshøj til totalbilleder.
Studievært Kim Bildsøe Lassen, henvendt til Helle
Thorning Schmidt :” ..Hvad er forskellen?”

Totalbillede af duelanterne i studiet.
Helle Thorning-Schmidt og
studievært står i en position så de
kigger ned på Rikke Hvilshøj.

12

Helle Thorning Schmidt :” Jamen man får jo ikke en
opholdstilladelse. Det vil sige, at i det øjeblik, at
Regeringen får aftalt, hvordan mennesker skal sendes
hjem og får en aftale om tvangshjemsendelse, så skal man
jo – undskyld jeg siger – sendes på det første fly og sendes
hjem til det land man kommer frem. I har jo ikke magtet,
at få en hjemsendelsesaftale med den Irakiske regering om
tvangshjemsendelser…
Totalbillede af duelanterne i studiet.
Helle Thorning-Schmidt og
studievært står i en position så de
kigger ned på Rikke Hvilshøj.
…det vil sige at vi har nogle mennesker som er strandet i
Danmark og har været det i ganske mange år, helt op til 10
år og mange af dem mere end tre år. Og vi bliver da nødt
til at tage højde for at de bliver sygere og sygere – dag for
dag –

det bliver I da også nødt til at de bliver sygere dag for dag.

Og vores forslag det er ikke et forslag om at lempe vores
asylpolitik, det er et forslag om at lindre nogle helt
konkrete menneskers situation.”.

13

Rikke Hvilshøj:” Vi skal selvfølgelig tage os af de her
mennesker, og det er også derfor at Regeringen har taget
de initiativer vi har taget. Men så simpelt er det ikke
Helle. Hvis vi har en tilbagetagelsesaftale og vi har
mulighed for tvangsmæssigt at sende folk hjem, så er det
stadigvæk meget omstændigt, fordi vi laver aftaler…

Totalbillede af duellanterne i studiet.
Helle Thorning-Schmidt og
studievært står i en position så de
kigger ned på Rikke Hvilshøj.
Studievært Kim Bildsøe Lassen, forsøger at bryde ind og
henvendt til Rikke Hvilshøj siger han :” …men….men
Rikke Hvilshøj…”

Totalbillede af duellanterne i studiet.
Helle Thorning-Schmidt og
studievært står i en position så de
kigger ned på Rikke Hvilshøj.
Rikke Hvilshøj:” Nej!...Men det er bare for at sige. Det
forslag her vil pådrage det danske samfund rigtige mange
omkostninger fordi vi samtidig siger, det er altid vores
ansvar, at sørge for at folk kan komme hjem.

Og det vil skabe et stort pres på vores asylsystem, for dem
der kommer fra lande, hvor vi så ikke har mulighed for
tvangsmæssigt at sende hjem…

Nærbillede af Rikke Hvilshøj

.

14

…det er i øjeblikket Irak, det Iran og
Somalia….øhem…om de kan bo og arbejde her, med et
papir hvor der står opholdstilladelse, eller et papir hvor der
ikke står opholdstilladelse men stadigvæk mulighed for at
arbejde og bo. Der tror jeg ikke, at forskellen er så stor for
den enkelte, det er meget attraktivt at blive her, og ikke at
respektere et afslag og prøve at arbejde….”

Studievært Kim Bildsøe Lassen forsøger igen at skære ind
:”… Rikke Hvilshøj….Rikke Hvilshøj….Jeg er ked af, at
afbryde dig…men jeg bliver nødt til lige at spørge
dig…når nu…forslaget har været der et stykke tid, det
blev fremsat i foråret.

Hvorfor er det først, at I er så optaget af, at det skulle
medføre den her store forøgelse af antallet af flygtninge
lige nu..?”

Totalbillede af duellanterne i studiet.
Helle Thorning-Schmidt og
studievært står i en position så de
kigger ned på Rikke Hvilshøj.
Rikke Hvilshøj: ” Jamen….vi har sådan set afvist de
forslag der er kommet fra Socialdemokratiet tidligere.
Men det der er den helt store forskel nu her, det er,
kombinationen af det som Socialdemokraterne
foreslår, både de der kommer og siger asyl og også
selvom man har fået afslag efterfølgende, og det kan
man altså ikke i Finland, når man har fået afslag på
asyl kan man ikke arbejde…
Nærbillede af Rikke Hvilshøj.

15

…Når man får afslag i Sverige, kan man ikke arbejde
og det samme i andre lande….

Totalbillede af duellanterne i studiet.
Helle Thorning-Schmidt og
studievært står i en position så de
kigger ned på Rikke Hvilshøj.
Det er den kombination, der skaber en helt anden
situation, som altså er en lempelse af vores
asylpolitik.”

Nærbillede af Rikke Hvilshøj
Studievært Kim Bildsøe Lassen :” Helle Thorning
Schmidt, jeg nødsaget til lige at spørge dig…

…Du har kaldt det en skræmmekampagne, hvorfor er det
dét?..

Totalbillede af duellanterne i studiet.
Helle Thorning-Schmidt og
studievært står i en position så de
kigger ned på Rikke Hvilshøj.

16

…Er det ikke meget reelt i virkeligheden at tale om, at der
kan være nogle konsekvenser af den politik. Det er vel
ikke at skræmme folk.”

Helle Thorning Schmidt :” Der er simpelthen ikke noget
der tyder på, at jo værre man behandler asylansøgere, jo
færre kommer der. Og mit enkle budskab er, at det der
virkelige betyder noget, det er, om man har mulighed for
at få permanent opholdstilladelse eller ej og om
myndighederne er villige til at sende en på det første fly,
hvis der er en hjemsendelsesaftale. Det handler ikke om,
hvorvidt man må bo eller arbejde i et land, det handler om
hvorvidt det er nemt eller svært, at få flygtningestatus eller
ej. Og derfor skal vi fastholde…
Nærbilleder af Helle ThorningSchmidt
… at det skal stadig være svært at få flygtningestatus i
Danmark, og vi skal stadig sørge for, at sende folk på det
nærmeste fly…

Totalbillede af duellanterne i studiet.
Helle Thorning-Schmidt og
studievært står i en position så de
kigger ned på Rikke Hvilshøj.
…men vi skal også sørge for at behandle ordentligt og
humant.

17

Studievært Kim Bildsøe Lassen henvendt til dem begge :”
Jeg kan desværre ikke nå mere. Jeg ved godt at I vil
diskutere meget længere. Tak fordi I kom. Begge to.

Totalbillede af duellanterne i studiet.
Helle Thorning-Schmidt og
studievært står i en position så de
kigger ned på Rikke Hvilshøj.
Vignet

Tekst på skærm: ”VALG 07”

.
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TV A
06.03.98
21.00

VALG
Nyrup gir garanti for
efterløn

VALG
Nyrup gir garanti for
efterløn
(1 / 2:20) A / V / I / K

VALG
Meningsmålinger ka
De bruges til noget

VALG
Krf folketingskandidat sir
Gratis at kommer over st.bælt
(2 / 2:30 ) A / S

kort nyt Kort nyt kort nyt
INDENRIGS
INDENRIGS
INDENRIGS
Fly ulykke fæøerne Slagterens deli.
Plejebosagen
I 96 opklaret
bakteriebomber
(5 / 0:30) A
(6 / 0:30) A / V /
(7 / 0:30) A / V /

UDENRIGS
Frygt for krig i kosovo5
(11 / 5:30) A / K /

Int. M.
dir., for den
Transnationale
stiftelse

UDENRIGS
Frygt for krig

0:51

VALG
Duelmøde
Per stig og Jelved
(3 / 2:40 ) A / K

VALG
Meningsmålinger
Godt eller dårligt
(4 / 5:20 ) A /

UDENRIGS
Algirisk terroorg. I belg.
Med danske pas
(8 / 2:30) A / S /

UDENRIGS
Våbeninspektør
I Irak
(12 / 0:30) A /

INDENRIGS
DR journalister vinder
årets TV-Oscar

INDENRIGS
DR journalister vinder
årets TV-Oscar
(9 / 2:05) A / S

Int. M.
valgforsker

INDENRIGS
Grundlovsag mod
Nyrup vedr. EF 72
(10 / 2:15) A / V /

kort nyt Kort nyt kort nyt
UDENRIGS
UDENRIGS
11 omkommet
Voldsomme sammeni togulykke i Fin. Stød ved demo i touluse
(14 / 0:30) A / S
(15/ 0:30) A /

INDENRIGS
Kgl. Teater fornyr
sig
(16 / 3:10) A / V /

Bilag 1998-1

TV A
08.03.98
21.00

INENRIGS
Hård dom over PET

INDENRIGS
Hård dom over PET
(1 / 2:45) A /

VALG
C: Vi har viljen
(2 / 2:15 ) A /

INDENRIGS
UDENRIGS
Kvinders int. Kampdag Kvinders int. Kampdag
Afgansistan og Iran
(6 / 0:40) A / V /
(7 /2:30) A / V / I

VALG
Humør højt hos C

UDENRIGS
Kvinders int. kampdag

kort nyt Kort nyt kort nyt
UDENRIGS
INDENRIGS
Pres på serberene Følsomme oplysninger
I Kosovo
Kan fås på cpr. Nr.
(3 / 0:30) A /
(4 / 0:30) A / S

INDENRIGS
Insiderhander
(8 / 3:00) A / S

0:51
INDENRIGS
Bodilaften
(5 / 0:30) A /

UDENRIGS
Magritte udst.
Skaber debat
(9 / 2:15) A /

Afkortet TV-A pga af valgdebat i studiet med Poul Nyrup Rasmussen
Og Uffe Ellemann-Jensen

Bilag 1998-2

TV A
09.03.98
21.00

INDENRIGS
Sammenbrud i overEnskomst forh.

INDENRIGS
Sammenbrud i
Overenskomstforh.
(1 / 1:25) A / K / V

INDENRIGS
Cpr. Nr. risiko
(2 / 1:50) A / V

kort nyt Kort nyt kort nyt
INDENRIGS
INDENRIGS
Giftige metaller
DK insiderhandel
I legetøj
(6 / 0:30) A / V /
(7 / 0:30) A /

INDENRIGS
For let adgang
Til Cpr nr.

INDENRIGS
Kligårde forfalder
I ringkjøbing.

VALG
Meningsmåling viser
Borgerligt flertal
(3 / 1:55 ) A /
UDENRIGS
Pres på serberne
I Kosovo
(8/ 3:50) A /

0:51

kort nyt Kort nyt kort nyt
INDENRIGS
INDENRIGS
Dansker handler
ØK har røde tal
boliger
(4 / 0:30) A / V
(5 / 0:30) A /
INDENRIGS
Klitgårde forfalder
I ringkjøbing
(9 / 2:40) A / I /

Bilag 1998-3

TV A
10.03.98
21.00

INDENRIGS
Olieforurening ved
vestkysten.

INDENRIGS
UDENRIGS
Narkoman afvendet Ny Brad Pitt film som
På 30 min
Dalai Lamas ven.

INDENRIGS
Olieforurening.
(1 / 6:25) A / V

UDENRIGS
Pres på serberne
I Kosovo
(3 / 2:10) A /

INDENRIGS
TV A Rapporten
NY Narkoafvænning
(7 / 3:30) A / S /

Int. Med
SOK

UDENRIGS
Valg i Indonesien
(4/ 3:10) A /

0:51

INDENRIGS
Overenskomst forh.
(2 / 1:40) A / K / V /
kort nyt Kort nyt kort nyt
UDENRIGS
UDENRIGS
Pinóchet til magten
Indien
(5 / 0:30) A /

UDENRIGS
Syv år i Tibet
Brad Pitt ny film
(8 / 3:50) A / V

(6 / 0:30) A /

VALG
I morgen er der valg
Opsummering af valgkamp
(9 / 2:35 ) A /

Bilag 1998-4

TV A
13.11.01
21.00
UDENRIGS
Talibanere på flugt
(1 / 0:40) A / V

VALG
S & V i rivegilde
(4 / 4:20)
K-udr-kritisk-form
INDENRIGS
To-sprogede elever
(10 / 0:40)
I

Psykisk syge børn
Venter
(13 / 2:50)
K-udr-kritisk-indhold

VALG
Nyrup river fogbs
bog

UDENRIGS
Talibanere på flugt

Int. Med
Korrespondent
Fra USA
A

UDENRIGS
BUSH ja til FN
Afghanistan
(2 / 5:00) A / V

UDENRIGS
Frihandelsaftale EU
(5 / 0:30) A

UDENRIGS
USA nedskærer atom
sprænghoveder
(6 / 0:30) A

VALG
Ventelister som valgløfte
(11 / 6:30)
K-udr-kritisk-indhold

Valg
Bupl og andre vil have
Opmærksomhed
(14 / 2:10) A-ref-kritisk-indhold

INDENRIGS Sport
Ischockey danskere
I sverige

OG VALG
Politikers valgløfter
Mod ventelister

Int. Med
Korrespondent
Fra Islamabad
A/ V

UDENRIGS
Taliban overgivet
sig
(3 / 3:24) S / A / V

VALG
Rønn Hornbæk og Ritt
I duel på gymnasium
(8 / 1:20 ) K-ref-ukritisk-form

Projektleder
mandag morgen

0:51

INDENRIGS
Skolemad
(9/ 0:30)
V/I

VALG
Sundhed for 1,5 mia
(12)
V-kritisk-udr-form(?)

Valg
Få topchefer i lokalpolitik
(15 / 2:10) A-ref-kritisk-indhold

UDENRIGS
Afghanistans forSvundne kultur
(16 / 2:00) A / F

Bilag 2001-1

TV A
14.11.01
21.00

UDENRIGS
Talibanere på flugt

UDENRIGS
Talibanere på flugt
(1 / 2: 20) A / S

Int. Med
korrespondent
Fra området

VALG
INDENRIGS
5000 vælgere skal
Weekend nu lukker
Stemme 2 steder
(6 / 0:50) A / S
(5 / 0:30) A-ref-ukritisk-indhold

UDENRIGS
WTO aftale i hus
(9 / 3:10) A / V

VALG
Historiske valgkaniner
(12 / 1:30) A-ref-ukritisk-indhold
VALG
Lorentzen på vej mod
tinge
(17 / 2:00) A-ref-ukritisk-form

INDENRIGS
Kommuner sælger
annoncer

UDENRIGS
Kvinder smider slør
I Afghanistan
(2 / 2:00) A / S

INDENRIGS
Præventionspille
For retten
(7 / 1.45) S

INDENRIGS
Ny dansk håndboldliga

UDENRIGS
FN træder til i
Afghanistan
(3 / 2:20) A

0:37

INDENRIGS
Danske Soldater til
Afghanistan
(4 / 0:30) A

VALG
Erhvervslivet sænk skat
(8 / 2:10) K-udr-kritisk-indhold

VALG
VALG
Int. Med Lektor
Int. Med DR’s
Meningsmåling
S angriber Venstre
i International
Politiske redaktør
(10/ 0:35) A-ref-kritisk-indhold (11 / 4:00) K-udr-kritisk-indhold
økonomi

VALG
VALG
VALG
Nyrup som varemærke i
Int. Med DR’s
Musikere mod
150 kulturpersoner mod
krise
Politiske redaktør
fremmedhad
høreskred
(13 / 4:35) A-udr-kritisk-form
(14 / 0:45) A-ref-ukritisk-indhold
(15 / 1:45) A-ref-ukritisk-indhold

Bilag 2001-2

TV A
15.11.01
21.00

UDENRIGS
Talibanere hårdt
pressede

VALG
De unge vælgere

0:37

UDENRIGS
VALG
VALG
8 kristne hjælpearb. I
CD taler med to tunger
Meningsmåling
Afghanistan frie
Sir de radikale
(4 / 2:10) A-ref-ukritisk-indhold
(2 / 0:40) S / A
(3 / 1:40) K-udr-kritisk-indhold

UDENRIGS
Talibanere på flugt
(1 / 4: 00) A /

INDENRIGS
Statsfænsel i ringe
(5 / 0.30) A / S

VALG
Kryds hvis man er blind
Eller døv
(7 / 4:00) I-udr-kritisk-indhold

UDENRIGS
Topmøde i Texas
(10 / 2:40) A

INDENRIGS
Anja andersens nye liga

VALG
Valgløfter til de handicappede
(6/ 6:35) I-udr-kritisk-indhold

Int. Med DR’s
Valgforsker

INDENRIGS
Ramadanen starter
(11 / 2:35) A

VALG
Valgduel Auken og Løkke
(8 / 2:00) K-ref-ukritisk-form

Int. Med Formand
For trafik og
Ulykke skadede

VALG
Test af valgsbudskaber
(9 / 2:00) A-ref-ukritisk-form

VALG
VALG
De svageste stemmer til
Nyrup og Schluter statshøjre
Ministre i længst tid
(12 / 0:45) I-ref-ukritisk-indhold (13 / 2:30) A-ref-ukritisk-form

Bilag 2001-3

TV A
16.11.01
21.00

VALG
V: Ingen husleje stigning

INDENRIGS
Sædbank chokerer

UDENRIGS
Tyskland deltager i
terrorkrigen

Int. Med lektor i
VALG
Kommunikation
ved
Venstre giver garanti på at der ikke kommer huslejestigninger
Kbh.s universitet
(1 / 4:15) S-udr-kritisk-indhold

VALG
Ringe statsfængsel
(3 / 0:45) A / S

UDENRIGS
Talebani afghanistan
4 / 1:40) A

UDENRIGS
Stadig kampe i afg.
(5 / 3:00) A

INDENRIGS
Sædbank sælger supersæd
(2 / 3.30) S

UDENRIGS
UDENRIGS
Tyskland aktiv i terrorkrig. Japan aktiv i terrorkrig.
(6/ 2:30) A / S
(7 / 0:30) A / S

VALG
VALG
VALG
Unge: kommunalpolitik
SF vil ændre efterløn
Ja til familiesammenføring
kedelig
(8 / 1:20) K-udr-kritisk-indhold(9 / 1:50) K-udr-kritisk-indhold
(10 / 2:30) A-ref-ukritisk-indhold
VALG
Oliefund færøerne
(12 / 0:30) S /

0:37

INDENRIGS
Forfatter afsløret
(11 / 1:45) S / F

VALG
Fogh og Rasmussen i duel
I morgen som boksekamp
(13 / 3:00) K-udr-ukritisk-form

Bilag 2001-4

TV A
18.11.01
21.00-21.15

INDENRIGS
Palæstinensisk vrede
Over avisartikel

VALG
Præster i politik

0:37

INDENRIGS
INDENRIGS
VALG
VALG
INDENRIGS
Ægteskabsbureau på net
Indvoldsorm i dk svinekød
Staten stopper deltid Tvivl om flygtninges misbrug Vrede over avisartikel
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