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“We say that the truth will make us free.
Yes, but that truth is a thousand truths
which grow and change.”
- Walter Lippmann (1922)
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Abstract
According to the newly elected president of the United States, Donald Trump, the media New
York Times, CNN, CBS etc. are “fake news” while the conservative Fox News and Breitbart News
are not. The term fake news has since been subject to heated debate in the Danish media. This
master thesis investigates how fake news is present in Denmark by studying two new,
alternative Danish media outlets, 24NYT and Den Korte Avis (DKA) who have both been blamed
of exercising unethical journalism by portraying a one-sided perception of reality while 24NYT
was accused of being a fake news site in the broad Danish press.

Through the theoretical framework of Norman Fairclough, a qualitative, critical discourse
analysis of selected articles by 24NYT and DKA is conducted to examine 1) how the two media
outlets describe criminality and 2) how the term "fake news” challenges the trust of the media.

The thesis finds that 24NYT and DKA connect criminality with immigration and thereby
establishing a discourse where immigration is considered a major threat to society reproducing
characteristic populistic right-wing narratives in the process. The thesis discovers that the
alternative media has the perception that the overall Danish media are political correct as they
do not portray the consequences of immigration. This is emphasized by the fact that the vast
majority of Danish journalists possess leftist ideology. Furthermore, the thesis also finds that
the alternative media articulate fake news as concealment and omission of certain information
by the broad Danish press.

The thesis concludes that 24NYT and DKA provide sharply angled and biased journalism which
could be defined as being fake news according to definitions made by the Danish fact-check site
TjekDet.dk by Ugebladet Mandag Morgen for being manipulative and partisan and by
Danmarks Biblioteksforening for being prejudiced. Thus, the term “fake news” provides the
possibility of being used as an attack on the trustworthiness of an ideological counterpart.
However, by potentially defining the alternative media as fake news, this can cause more
damage to the overall credibility of the media. The thesis concludes that fake news should only
describe a news item that can be proven to be objectively false.

Side 4 af 96

1. Indledning
Begrebet fake news har fyldt en masse, siden Donald Trump råbte: ”You are fake news!” ved
hans første pressekonference som amerikansk præsident. Jeg stødte på begrebet flere gange,
og jeg kunne ikke blive klogere på, hvad det betød. Det dækkede alt fra russisk misinformation,
løgn, manipulation, alternative facts, propaganda, satire og clickbait. Overskrifter som ”Paven
støtter Trump”, og at Hillary Clinton styrede en pædofilring på et pizzeria i Washington fyldte
på de sociale medier. Trump miskrediterede blandt andre CNN og New York Times til fordel for
Fox News og Breitbart News, som begge har en nationalkonservativ vinkel. Venstreorienteret
mod højreorienteret. Ret og uret. Sandt og falsk. Det var ikke til at finde op og ned i. Jeg
besluttede mig derfor for at kigge nærmere på det danske medielandskab, hvor fake news også
har været til stor diskussion. Her er de nye medier 24NYT og Den Korte Avis (DKA) blevet
kritiseret for at udøve dårlig journalistik og for at fabrikere falske nyheder.

Jeg gik ind til specialet med den overbevisning, at jeg ville kunne påvise, at 24NYT og DKA til et
vist omfang producerer falske nyheder. Jeg ved ikke, hvor denne fornemmelse kom fra. Det
skyldes måske, at der hersker en gængs og alligevel usagt opfattelse af, at medier der stiller sig
kritisk over for indvandring producerer falske nyheder, fordi det ikke passer ind i den øvrige
fortælling, man er vant til. Måske skyldes det en fordom om, at højreorienterede politikere og
medier fordrejer sandheden i højere grad end venstreorienterede. Måske skyldes det, at 24NYT
og DKA har fået negativ omtale i medierne. Om ikke andet viste det sig dog at være mere
besværligt end som så at påvise det. Arbejdet med specialet åbnede således op for en ny
forståelse af den danske medievirkelighed. For hvad er fake news, og hvordan kan det indtil
videre defineres i en dansk kontekst?

I Danmark bliver udbredelsen af falske nyheder og rygter taget alvorligt, hvilket blandt andet
fremgår af PET’s seneste trusselsvurdering: ”Sociale medier anvendes i stigende grad til at
fremsætte truende og fjendtlige bemærkninger, herunder overfor offentlige personer, og til at
sprede rygter og falske nyheder” (PET’s trusselsvurdering, 2017: 8). Medierne har gennem det
seneste halve år vist en stigende interesse i, hvad falske nyheder er for en størrelse. En søgning
på Infomedia viser, at artikler hvor ”fake news” eller ”falske nyheder” indgår, er steget
eksponentielt siden fra december 2016 til maj 2017, som nedenstående tabel viser:
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Antal artikler hvor "fake news" eller "falske nyheder" indgår i de
landsdækkende medier
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Tabel 1: Samlet antal artikler hvor ”fake news” eller ”falske nyheder” indgår siden årsskiftet. Kilde: infomedia.dk.

Det seneste år har vist indikationer på en medievirkelighed, hvor følelser betyder mere end
realiteter. En medievirkelighed, hvor man har alverdens information til rådighed, men kun har
begrænset opmærksomhed. En medievirkelighed, hvor man selektivt vælger, hvilken
information man tror på, afhængigt af hvordan det passer ind i ens øvrige verdensopfattelse.
En medievirkelighed, hvor det er legitimt at stille spørgsmålstegn ved mediernes autoritet og
troværdighed.

1.1 Problemfelt
Medierne har gennem historien haft monopol på den information, der blev stillet til rådighed
for befolkningen, men teknologiske fremskridt og internettets fremmarch har gennem de
seneste årtier udfordret de traditionelle, etablerede medier, der har haft svært ved at fastholde
læserne og seerne på de nye markedsvilkår. Der er næsten ingen grænser for, hvad der er
muligt at finde på internettet, hvilket forårsager, at borgerne ikke er lige så afhængige af de
etablerede medier, som det har været tilfældet førhen. Alle med adgang til internettet kan
bidrage med information og opsøge og finde præcis det, de leder efter. På hjemmesider, blogs
og de sociale medier kan man lystigt give sin mening til kende, debattere og sprede holdninger
og artikler til venner og ligesindede. Det er dog langt fra givet, at det der nyder stor social
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transmission på de sociale medier, har et faktuelt og sandfærdigt indhold. De historier der
sædvanligvis går viralt, vil nemlig ofte vække handlingsmobiliserende følelser som vrede,
indignation, og frygt, hvilket tiltvinger sig større opmærksomhed fra brugerne såvel som
nyhedsmedier og journalister med større publikum (Hendricks et al, 2016), som det fx var
tilfældet under den amerikanske valgkamp.

Når det er muligt for alle med internetadgang at søge information samt at give sin mening til
kende, kunne det indikere, at det er en sund udvikling for demokratiet, da der derfor bør være
grundlag for, at samfundsrelevant debat kan finde sted på et relativt oplyst grundlag. Men hvad
sker der, når mediebilledet efterhånden er så mættet med information, at det kan være svært
at vurdere, hvad der er sandt, og hvad der er falsk? Bliver befolkningsgrupper polariseret? Fx
har verdens største sociale medie Facebook på trods af sit umiddelbart store demokratiske
potentiale mødt kritik for dets medvirken i at skabe ekkokamre, hvor man kun bliver
eksponeret for budskaber, man i forvejen bakker op om. Misinformation - herunder fake news
– har nemlig større sandsynlighed for at trives i såkaldte ekkokamre, hvor der skabes
”confirmation bias, segration and polarization” (Del Vicario et al, 2016: 558). I denne
medievirkelighed, hvor de sociale medier spiller en stigende rolle for den enkeltes
nyhedskonsumption, bliver mediernes og journalisternes rolle som gatekeepere og
sandhedsvogtere for demokratiet forbigået. Det benytter politikerne udnytter i stigende grad
teknologiens muligheder, når de kommunikerer. Et godt eksempel på dette er Donald Trumps
ekstensive brug af Twitter som primær kanal til at komme ud med sine budskaber. I skrivende
stund har han skrevet ca. 35.000 tweets.

Medieudbuddet har med internettet og digitaliseringen vokset sig større og større, og det
presser ikke alene de etablerede medier økonomisk, det presser dem også i forhold til at
fastholde offentlighedens begrænsede opmærksomhed. Der er nemlig noget for enhver smag
på internettet. En sådan udvikling går ikke mindst udover mediernes generelle troværdighed,
hvilket viser sig i al sin tydelighed i USA, hvor Donald Trump på vegne af det amerikanske folk
har erklæret flere store, anerkendte medier som The New York Times, CBS, CNN m.fl. krig:
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Screendump fra Donald Trumps twitterprofil d. 17/2-2017.

Ved Trumps præsidentindsættelse offentliggjorde hans kommunikationsrådgivere, at solen
skinnede, selvom det regnede, og at antallet af tilskuere til præsidentindsættelsen var større
end til Obamas indsættelse i 2008, selvom billedmateriale derfra tydeligt viste, at det ikke var
tilfældet. Trumps rådgiver, Kellyanne Conway, valgte belejligt at kategorisere udsagnene som
alternative facts i et forsøg på yderligere at undergrave de etablerede mediers legitimitet og
monopol på sandheden. Dette er imidlertid interessant, da man kan godt være uenig i, at de
givne fakta er fakta, men faktuelle udmeldinger må være enten sande eller falske per definition
(Hendricks og Vestergaard, 2017: 2). Selvom de amerikanske tilstande uden tvivl er mere
ekstreme end de danske, så er der noget der tyder på, at man kan spore de samme tendenser i
Danmark. Det er nemlig også her blevet mere legitimt for politikere at kalde medierne
utroværdige, eller sågar fake news, hvis journalistens vinkel ikke stemmer overens med
politikerens. En kritisk artikel af Jyllands-Posten rettet mod regeringen vedrørende
placeringen af den nye politiskole, foranledigede Søren Pind (V) til at anklage Jyllands-Posten
for at lave fake news:
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Screendump fra Søren Pinds twitterprofil d. 10/1-2017.

En måling foretaget af Norstat på vegne af Altinget viser, at 48 % af danskerne mener, at de
etablerede medier i Danmark ”til dels” har et problem med troværdigheden, mens 13 % mener,
at de har et meget stort problem. (Pagh-Schlegel, 2017). Hvis først politikere begynder at
antyde, at medierne laver fake news, vil det med al sandsynlighed ikke afhjælpe den
troværdighedskrise, men tværtimod eskalere den.
Medio marts 2017 blev et nyt medie ved navn 24NYT lanceret, og mediet blev efterfølgende
beskyldt for at bedrive dårlig journalistik og at være Danmarks første falske nyhedsside
(Birkemose, 2017; Nielsen, 2017; Christoffersen, 2017; Fejerskov, 2017). På trods af den knapt
så flatterende omtale viser en undersøgelse foretaget ved Syddansk Universitet af lektor i
journalistik, Filip Wallberg, at nye medier som 24NYT og DKA oplever større succes i form af
interaktioner på Facebook end flere af de større, etablerede medier gør (Roliggaard, 2017).
Medierne har det tilfælles, at de anlægger en overvejende kritisk vinkel på emner som
integration, indvandring og islam. Netop kritisk stillingtagen til førnævnte emner har givet
DKA, med Ralf Pittelkow og Karen Jespersen i spidsen, kommerciel succes og en bred
læserskare siden dets opstart i 2012. DKA er af flere omgange blevet anklaget for at lave dårlig
journalistik i medierne, da de har kopieret artikler, da de hylder et ensidigt billede af
virkeligheden og da de ikke lever op til de presseetiske regler (Lavrsen og Vibjerg, 2014; Werge,
2014; Bjørnager og Dahlgaard, 2016).

I den digitale medievirkelighed er det muligt for alle at være journalister, og hjemmesider og
blogs kan blive anvendt som platform til at sprede holdninger og meninger. Men hvor går
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grænsen mellem blogger og journalist? Er den klassiske tilstræbte objektivitet under pres fra
en mere holdningsbaseret journalistik? Hvad betyder det, at nye medier har et andet
perspektiver på virkeligheden? Demokratiet kan som udgangspunkt kun fungere, hvis
borgerne har tillid til medierne, og et begreb som fake news synes ikke at være til stor hjælp i
denne sammenhæng, da det kan skabe forvirring om, hvad der er sandt og falsk. Men hvad er
fake news et udtryk for i en dansk kontekst, og hvordan ser det ud i det danske medielandskab?

Med udgangspunkt i ovenstående betragtninger vil specialet gennem en kritisk diskursanalyse
undersøge følgende problemformulering:

1.2 Problemformulering
Hvordan skildrer 24NYT og Den Korte Avis virkeligheden, og hvordan udfordrer fake newsbegrebet mediernes troværdighed?

For at kunne belyse problemformuleringen arbejdes efter følgende spørgsmål:

Arbejdsspørgsmål
Hvordan kan udvalgt medie-, journalistisk- og politisk teori belyse artiklerne af 24NYT og DKA?
Hvordan kan fake news karakteriseres i Danmark?
Hvordan vinkler 24NYT og DKA deres artikler?
Hvorvidt kan 24NYT og DKA siges at lave falske nyheder?
Hvad kan journalistikken og medierne gøre for at højne troværdigheden?

1.3 Afgrænsning
24NYT og DKA er valgt, da de begge udkommer som nyhedsmedier. En gennemgang af de to
mediers hjemmesider viser, at vinklingen af virkeligheden forekommer anderledes skarp i
forhold til det, man ellers er vant til at blive præsenteret for i det danske mediebillede. Det ses
blandet andet i den vinkel, der anlægges i artiklernes overskrift, hvor det gennemgående er
temaer som indvandring, integration, islam og kriminalitet, der tages op og problematiseres. I
den seneste Reuters Digital News Report fremgår følgende: ”Right-wing online news platforms
without party affiliation are emerging, such as Den korte avis (est. 2012), NewSpeak Networks
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(est. 2015), and 24nyt.dk (est. 2017). All are increasingly being criticised for providing services
that come perilously close to fake news.” (Schrøder og Ørsten, 2017: 64). Dermed sættes de to
medier i direkte forbindelse med fake news-begrebet.

Fake news har været til stor debat i aviser, radio, tv, podcasts m.m., hvoraf det fremgår, at der
eksisterer adskillige fortolkninger af begrebet. Antallet af eksempelvis skrevne artikler i de
danske medier er, som nævnt i problemfeltet, steget eksponentielt de forrige måneder, hvorfor
det er uhåndgribeligt at samle alle forståelser indenfor specialets tidsramme. Overordnet set
er der dog bred enighed om, at fremvæksten af fake news i hvilken som helst form ikke er en
ønskværdig udvikling for hverken nyhedsmedierne, samfundet eller demokratiet.

Specialet undersøger, hvordan de to medier forholder sig til kriminalitet i en afgrænset periode
samt hvordan de opfatter fake news-begrebet. Grunden til at netop temaet kriminalitet er valgt
skyldes en formodning om, at de to medier har interesse i at forbinde kriminalitet med
indvandring, da det vil understøtte mediernes indvandrerkritiske profil. Da de begge er nye
medier er det ligeledes interessant at undersøge, hvordan de positionerer sig i forbindelse med
fake news-begrebet, da de ikke er tilmeldt Pressenævnet, og derfor heller ikke er underlagt
medieansvarsloven. De to medier er blevet kritiseret i pressen, antages det derfor, at der
udspiller sig en diskursiv magtkamp mellem de nye medier på den ene side og de etablerede
medier på den anden side. Specialet afgrænser sig dermed fra at gå i dybden med de etablerede
mediers dækning af kriminalitet og fake news-begrebet for i stedet at kigge nærmere på 24NYT
og DKA.

Yderligere afgrænsninger forekommer løbende gennem specialet.

1.4 Litteratursøgning
Da fake news er et begreb, der for alvor først har fået opmærksomhed det sidste halve år,
eksisterer der ikke særlig meget forskning på området. Fake news er således et begreb, der har
forskellige betydninger, hvilket kan forklare, hvorfor medierne i særdeleshed interesserer sig
for begrebet, da den ene del af begrebet ’news’ udgør nyhedsmediers eksistensberettigelse som
institution, hvorimod ’fake’ derimod er et ord, som intet medie har interesse i at blive sat i
forbindelse med.
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En amerikansk undersøgelse fra 2012 definerer fake news som satiriske og underholdende tvprogrammer, som fx The Colbert Report og The Daily Show med Jon Stewart, der parodierer
nyheder lavet af de traditionelle nyhedsmedier ved brug af satire, hvor offentlige anliggender
diskuteres på humoristisk vis (Marchi, 2012: 253). De adspurgte bestående af 61 high-school
studerende efterspurgte en mere holdningspræget journalistik, der efterlader et budskab, der
er til at forstå. De gav udtryk for, at de ikke den store tiltro til de objektive mainstream-medier,
og derfor i stedet opsøger information om det, der optager dem, fra alternative nyhedskilder
såsom satireprogrammer (Marchi, 2012: 258). Anden forskning behandler også fake news i
forbindelse med politisk satire, hvor det påvises, at det har haft en vis indflydelse på den
politiske meningsdannelse i henholdsvis Israel og USA (Balmas, 2014; Brewer et al, 2013).

Der har altså været fokus på forholdet mellem fiktion og virkelighed til at belyse fake newsbegrebet, som indtil Donald Trumps begrebsliggørelse kunne placeres i satiregenren. Fake
news dækker dog ikke kun over satire på nuværende tidspunkt, hvor begreber som løgn,
alternative facts, fordrejning, propaganda og manipulation giver fake news en mere politisk og
strategisk klang. Nylig forskning undersøger således forholdet mellem de falske nyheder, der
florerede på de sociale medier under den amerikanske præsidentvalgkamp, og den indflydelse
de potentielt kan have haft på valgresultatet. Under den amerikanske valgkamp blev der
fabrikeret adskillige falske nyheder på de sociale medier, hvoraf 115 falske pro-Trump nyheder
blev delt 30 millioner gange, mens 41 falske pro-Clinton historier blev delt 7.6 millioner gange
(Allcott og Gentzkow, 2017: 212). Der er dog ikke tydelige beviser på, at de falske nyheder på
Facebook har haft indflydelse på valgresultatet (Allcott og Gentzkow, 2017: 232). En
undersøgelse foretaget af Pew Research Institute viser imidlertid, at 64 % af amerikanerne
mener, at de falske nyheder der florerede under præsidentvalgkampen har sået tvivl om, hvad
der rent faktisk var faktuelt ved aktuelle sager og begivenheder (Barthel et al, 2016).

En anden undersøgelse af den amerikanske nyhedsside Buzzfeed, der hovedsageligt helliger sig
til underholdning, og derfor normalt ikke vil kunne karakteriseres som videnskabelig, viste, at
op mod 100 pro-Trump hjemmesider viste sig at være kreeret af teknologiferme, makedonske
teenagere. De havde ingen politiske intentioner, men så derimod en mulighed for at tjene penge
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på de mange klik og delinger, som de falske nyheder fik fra de amerikanske mediebrugere
(Silverman og Alexander, 2016).

Der findes således ikke megen international eller dansk forskning på området indtil videre, men
ud fra litteratursøgningen kan fake news-begrebet placeres i en gråzone mellem satire,
usandheder og holdninger, hvor der synes at være en sammenhæng mellem fake newsbegrebet og politik. Dette speciale skriver sig dermed ind i en diskussion af, hvordan fake newsbegrebet kan tolkes i en dansk kontekst og hvordan medievirkeligheden i Danmark ser ud anno
2017.

1.5 Begrebsafklaring
For at undgå forvirring præsenteres nedenfor nogle tilbagevendende formuleringer, som
anvendes i specialet.

Fake news: Der er ikke forskel på betydningen af fake news og falske nyheder.

De etablerede medier og de nye medier: Den noget brede formulering dækker over de medier,
som modtager mediestøtte, og som betragtes som massemedier. Det gælder således både public
service-institutionerne DR og TV2 og de større aviser som fx Berlingske, Jyllands-Posten,
Politiken og Information. De nye medier dækker over 24NYT og DKA.

Højreorienteret og venstreorienteret: I specialet anskues dette værdipolitisk i forhold til
udlændingepolitik. Højreorienterede partier ønsker som regel en stram udlændingepolitik med
fokus på nationen, hvor venstreorienterede partier vil være mere modtagelige.

Indvandrere: Indvandrere bruges til at beskrive indvandrere fra muslimske ikke-vestlige lande,
da det hovedsageligt er den italesættelse, som 24NYT og DKA anvender. Således er der ikke tale
om flygtninge, migranter eller lignende.

Diskurs: Diskurs defineres som: ”en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit
af verden) på” (Jørgensen og Phillips, 1999: 9).
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1.6 Specialets struktur
Specialet er udover indledningen i kapitel 1 inddelt i fem kapitler.

I kapitel 2 redegøres for specialets metodiske overvejelser vedrørende videnskabsteori,
indsamling af primær empiri i form af artikler og sekundær empiri i form af interviews.

I kapitel 3 redegøres for specialets teoretiske grundlag. Dette gælder diskurs-, medie-,
journalistisk- og politisk teori. Kapitel 2 har til formål at besvare følgende arbejdsspørgsmål:
•

Hvordan kan udvalgt medie-, journalistisk- og politisk teori belyse artiklerne af 24NYT
og DKA?

•

Hvordan kan fake news karakteriseres?

I kapitel 4 foretages en todelt analyse. I første del foretages en kvalitativ analyse af udvalgte
artikler af 24NYT og DKA for at undersøge, hvordan de skildrer virkeligheden i forbindelse med
kriminalitet. I anden del analyseres to artikler af hvert medie med det formål at undersøge,
hvordan de to medier italesætter medievirkeligheden i forbindelse med fake news. De
analytiske fund diskuteres efterfølgende med perspektiver fra interviewpersonerne.
Analysedel 1 har til formål at besvare arbejdsspørgsmålet:
•

Hvordan vinkler 24NYT og DKA deres artikler?

Analysedel 2 har til formål at besvare arbejdsspørgsmålene:
•

Hvorvidt kan 24NYT og DKA siges at lave fake news?

•

Hvad kan journalistikken og medierne gøre for at højne troværdigheden?

I kapitel 5 konkluderes på specialets problemformulering og øvrige resultater.
I kapitel 6 perspektiveres til anden relevant teori og forslag til videre forskning.

Side 14 af 96

2. Metode
Følgende afsnit vil redegøre for specialets videnskabsteoretiske ståsted samt præsentere det
empiriske grundlag.

2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser
Specialet foretager en kritisk diskursanalyse af en række udvalgte artikler publiceret af 24NYT
og DKA, og derfor befinder specialet sig i en diskursteoretisk forståelsesramme, der tager sit
udgangspunkt i socialkonstruktionismen. Da specialet undersøger, hvordan de to medier
konstruerer virkeligheden og medievirkeligheden, er det i en erkendelse af sprogets betydning
for meningsskabelse. Socialkonstruktionismen anskuer således viden og virkeligheden som en,
der bliver skabt i sociale konstruktioner gennem sproget (Collin, 2003: 248). Gennem
diskursanalyse er målet ikke at opnå indsigt i virkeligheden udenom diskurserne, og derfor
bliver diskurs i sig selv genstand for analyse, hvor det handler om at undersøge, hvilke mønstre
der er i udsagnene, og hvilke sociale konsekvenser det kan få (Jørgensen og Phillips, 1999: 31).
Socialkonstruktionismen indeholder nogle opfattelser, der er interessante at tage i betragtning,
når det kommer til skildringen af virkeligheden og fake news-begrebet. Vivien Burr (1995) har
opstillet nogle grundantagelser, som binder socialkonstruktionismen og diskursanalyse
sammen, og som ligeledes gør sig gældende i specialet:

1) Man stiller sig kritisk til selvfølgelig viden, fordi der ikke findes en objektiv
sandhed

’derude’.

Virkeligheden

skabes

socialt

gennem

sproget

og

kategoriseringer.

2) Mennesker er historiske og kulturelle væsner, og derfor forandres vores
opfattelse af viden, verden og identitet sig med tiden gennem diskursive
handlinger, der både konstruerer og udvikler vores forståelse af den sociale
verden. Måden vi forstår verden på er således kontingent, fordi måden vi forstår
omverden på potentielt set altid kunne være anderledes.

3) Viden skabes gennem sociale interaktioner, hvor der opbygges fælles
sandheder, og hvor der også kæmpes om, hvad der er sandt og falsk.
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4) Et bestemt verdensbillede vil medføre, at nogle handlinger vil være naturlige,
mens andre vil være utænkelige. Den sociale konstruktion af viden og sandhed får
derfor konkrete sociale konsekvenser (Jørgensen og Phillips, 1999: 13-14).

Måden hvorpå 24NYT og DKA skildrer virkeligheden og fake news-begrebet er ud fra
ovenstående præmisser i sig selv sproglige konstruktioner, som kan påvirke opfattelsen af
virkeligheden, hvilket kan have sociale konsekvenser. I specialets øjemed er disse præmisser
interessante, da der netop udkæmpes en diskursiv kamp mellem de nye og etablerede medier
om at definere virkeligheden og hvad fake news-begrebet betyder. Mennesker tolker og
erkender således verden forskelligt afhængigt af konteksten, og dette kommer fx til udtryk ved
den udvælgelse af nyheder, som 24NYT og DKA repræsenterer. Det samme gør sig for så vidt
gældende for de etablerede medier, som nødvendigvis også må foretage redaktionelle
beslutninger om, hvad der skal bringes, og hvad der ikke skal bringes.

Det gør sig også gældende for specialets valg af teorier, da et andet teorivalg ville bidrage med
et andet perspektiv, end den ramme der fremgår i specialet. Ved at holde de nye medier op mod
teori om mediernes udvikling, journalistisk teori om troværdighed og objektivitet, politisk teori
om højreorienteret populisme samt de forskellige definitioner af fake news skabes således en
kontekst, som er med til at forme og konstruere den sociale virkelighed. Opfattelsen af
virkeligheden konstrueres således gennem sprog, hvilket gør diskursanalyse til en oplagt
metode. Det er værd at bemærke, at de nye medier 24NYT og DKA oplever relativ stor succes,
hvorfor det må formodes, at der er et marked og en efterspørgsel for en mere kritisk vinkling,
der problematiserer emner som indvandring og integration, ligesom det må formodes, at deres
læsere abonnerer på den skildring af virkeligheden, som de to nye medier skildrer. Det synes
derfor på sin plads at antage, at der eksisterer forskellige og modstridende opfattelser af verden
og virkeligheden, herunder den danske medievirkelighed, hvilket stemmer overens med den
diskursanalytiske opfattelse af virkeligheden som en, der erkendes gennem sproget.

Socialkonstruktionistisk med forbehold
Diskursteori og socialkonstruktionismen anser virkelighed og sandhed som socialt
konstrueret. Debatten om fake news og alternative facts eskalerede, da Trump-
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administrationen påstod, at solen skinnede selvom det regnede, og at der var flere mennesker
ved Donald Trumps præsidentindsættelse, end der var ved Barack Obamas. Her var billedligt
materiale med til at falsificere påstandene. Men det var kun falsk, fordi sproget og diskurserne
historisk og kulturelt har indlejret en forståelse af, at det ikke kan være overskyet og skyfri
himmel på samme tid. I diskursteorien er virkeligheden således til forhandling, fordi den
mening som vi tillægger verden og dens betydningssystemer sker gennem sproget. Er global
opvarmning fx menneskeskabt? Forskningen peger næsten entydigt på, at det er tilfældet, men
diskussionen er stadigvæk i gang, da der er nogle der mener, at det ikke er tilfældet. Denne
debat viser med al tydelighed, at diskurser og italesættelser af virkeligheden har indflydelse på,
hvordan vi lever, agerer og forstår en verden, hvis kompleksitet kan forekomme uhåndgribelig
uden sprogets kategoriseringer.

Som analysen senere vil vise, har 24NYT og DKA en bestemt måde at skildre virkeligheden såvel
som medievirkeligheden på. Begge medier er alternativer til den etablerede presse, og i
forholdet mellem de to opstår nogle gnidninger og magtkampe, da både 24NYT og DKA har
måtte lægge øre til kritik i de etablerede medier. Det er netop disse diskursive magtkampe, som
diskursanalyse er en oplagt metode til at afdække. Specialet tager derfor ikke side i, hvorvidt
noget er mere rigtigt end andet, men ønsker i stedet at undersøge, hvordan sproget
konstituerer den sociale verden, som dialektisk konstitueres gennem andre sociale praksisser,
som teoriafsnittet har til hensigt at klargøre.

2.2 Præsentation af empiri
En gennemgang af vilkårlige artikler på 24NYT og DKA viser, at langt de fleste af artiklerne
problematiserer emner som indvandring, integration og islam. For at afgrænse det empiriske
genstandsfelt tager første del af analysen udgangspunkt i artikler publiceret i marts 2017, da
det var i denne måned, at 24NYT blev lanceret.

Det empiriske materiale blev indskrænket ved at undersøge kategorien ”Kriminalitet”, da det
er en af i alt syv kategorier på 24NYT. Dette resulterer i 18 artikler fra marts 2017. En søgning
på Infomedia hvor ordet ”kriminalitet” indgår med DKA som afsender i marts 2017 gav 22
resultater. Analysen af de 22 artikler viser, at de analytiske pointer fremgår uafhængigt af, om
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samtlige 22 artikler, hvoraf ordet kriminalitet indgår, blev inkluderet i analysen. Derfor
afgrænses artiklerne fra DKA fra perioden 1/3-2017-17/3-2017, hvilket resulterer i 11 artikler.

Artiklerne analyseres for at give et overordnet billede af, hvordan de to medier skildrer
virkeligheden i marts 2017. Det erkendes, at der ved at vælge et ord som ”kriminalitet” bliver
skabt et forudbestemt billede af virkeligheden, men på baggrund af en gennemgang af andre
artikler, giver det en frugtbar temaafgrænsning. Selvom der er tale om et relativt beskedent
antal artikler, giver det et billede af de to mediers opfattelser af virkeligheden. Havde en anden
måned været valgt, havde det analytiske resultat derfor været det samme. Den første del af
analysen udmunder i to tabeller, som efterfølgende opsummeres i en analyse. De to tabeller er
vedhæftet som bilag 1 og 2.

Anden del af analysen er en dybdegående analyse to artikler fra hvert medie, hvoraf den
diskursive konstruktion af de etablerede medier fremtræder i forbindelse med den
efterhånden omfangsrige debat om fake news. Artiklerne udgøres af to lederartikler af Jeppe
Juhl på 24NYT og to artikler fra DKA af henholdsvis Pittelkow og Jespersen og Pittelkow. Disse
blev fundet ved at søge på ”falske nyheder” eller ”fake news” på de to medier. Da specialet er
interesseret i at undersøge, hvordan de to medier positionerer sig i forhold til fake newsbegrebet, faldt valget på artikler, som var skrevet af redaktørerne på medierne, henholdsvis
Jeppe Juhl, Ralf Pittelkow og Karen Jespersen.

2.3 Introduktion af interviewpersoner
For at kunne nuancere specialets problemstillinger, er der foretaget fem kvalitative interviews
med aktører og eksperter, som kan bidrage med forskellige perspektiver på de nye medier, fake
news og mediernes troværdighed:
•

Jeppe Juhl (Journalist, medieentreprenør, stifter af 24NYT og folketingskandidat for Nye
Borgerlige)

•

Kristian Tørning (lektor, ph.d. på DMJX og folketingskandidat for Dansk Folkeparti)

•

Jan Birkemose (journalist og stifter af medietrends.dk)

•

Mads Kæmsgaard Eberholst (lektor i journalistik på RUC med fokus på sociale medier)
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•

Mark Ørsten (leder af journalistuddannelsen på RUC med fokus på mediernes
troværdighed)

2.3.1 Metodiske overvejelser vedrørende interviews
De fem interviewpersoner er valgt, da de hver især kan bidrage med perspektiver på den
danske medievirkelighed og fake news-begrebet. Jeppe Juhl er valgt, da han er manden bag de
nye medier NewSpeek Networks og 24NYT. Kristian Tørning er valgt, da han i artiklen
”Medieelitens monopol smuldrer” (Tørning, 2016) tager Den Korte Avis i forsvar. Jan Birkmose
er valgt, da han i artiklen ”Velkommen til fake news i Danmark” (Birkemose, 2017) antydede,
at 24NYT var Danmarks første fake news medie. Mads Kæmsgaard Eberholst er valgt, da han
har bidraget til debatten om fake news, hvor han efterspørger kildekritik og sund fornuft. Mark
Ørsten er valgt, da han i artiklen ”Kan Den Korte Avis bestå sin egen test?” (Lavrsen og Vibjerg,
2014) erklærede, at en række af DKAs artikler ikke ville bestå på journalistuddannelsen, fordi
det er dårligt journalistik håndværk, som mest af alt er holdningsartikler.

Fire af de fem kvalitative interviews fandt sted over telefonen, og et enkelt interview med
Kristian Tørning fandt sted ansigt-til-ansigt. Alle interviewpersonerne blev stillet de samme
spørgsmål, hvormed jeg styrede interviewet i en retning fra start af, og derfor var der ikke stor
variation i den taletid, som interviewpersonerne fik. Interviewenes omfang var ca. 20 minutter.
Jeg havde nogle ting, jeg gerne ville have afdækket, hvorfor en fast spørgsmålsrækkefølge
syntes at være oplagt. Interviewene var derfor som udgangspunkt strukturerede. Enkelte gange
stillede jeg dog uddybende spørgsmål. Jeg spurgte fx Mark Ørsten hvad han mente om, at en del
af befolkningen skulle føle sig overhørt, og med hans svar in mente konfronterede jeg Jeppe
Juhl med, at den danske befolkning generelt ikke mener, at pressen skal være for politisk. Jeg
ønskede ikke, at interviewene skulle tage en uventet drejning, hvorfor strategien med at stille
interviewpersonerne de samme spørgsmål syntes at være oplagt. Interviewene inddrages i en
diskussion af de resultater, som analysedel 1 og 2 tilvejebragte.
Udover de ovenstående blev der taget kontakt til Ralf Pittelkow og Karen Jespersen, der er
indehavere af DKA. De valgte imidlertid at takke nej til min interviewforespørgsel med den
begrundelse, at de får for mange henvendelser. Der blev også taget kontakt til den
fremtrædende skribent på NewSpeek.info, den kontroversielle debattør og islamkritiker,
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Nicolai Sennels, der ville afgive sine svar som en spørgsmål-svar artikel på newspeek.info,
hvilket jeg gav tilladelse til. Det har fortsat ikke kastet en artikel af sig, hvorfor det af
afgrænsnings- og tidsmæssige hensyn ikke indgår som empiri i specialet.

Interviewene og interviewguide er vedhæftet som bilag (Bilag 3-7 og bilag 8).
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3. Teori
Følgende afsnit vil præsentere specialets teoretiske grundlag.

Først redegøres for Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse. Fairclough skelner mellem et
diskursivt niveau, som dækker tekst og diskursiv praksis, og et ikke-diskursivt niveau, som
dækker over sociale praksisser. Hvor det diskursive niveau omhandler selve tekstens
produktion, distribution og konsumption, dækker det ikke-diskursive niveau over de
omkringliggende faktorer, som har indflydelse på tekstens tilblivelse, hvorfor der må anvendes
relevant teori.

Dette sker gennem teori om medialiseringen af politik (Hjarvard, 2008) og teori om
segmentpressen (Schultz, 2007), da disse kan bidrage til at belyse den brydningstid, som synes
at præge medierne i skrivende stund.

Derefter inddrages teori om de sociale medier til at belyse, hvordan de traditionelle
nyhedskriterier gør sig gældende på de sociale netværk (Christensen, 2016) samt hvordan de
sociale medier kan have konsekvenser for den fri meningsdannelse skaber ekkokamre
(Schrøder et al, 2017). Dette suppleres med teori om virvaret af information (Kock, 2002).

Til at belyse troværdighedskrisen, som kendetegner medier og journalister, inddrages teori om
mediernes troværdighed (Schrøder et al, 2017; Ørsten et al, 2015).

Mediernes troværdighed vil ofte sættes i relation til objektivitetsbegrebet, der er et
journalistisk ideal. Her inddrages teori om fairness (Jønch-Clausen og Lyngbye, 2007) til at
belyse, hvordan 24NYT og DKA vinkler deres artikler.

Derudover inddrages teori om højreorienteret populisme (Wodak, 2015) til at beskrive det
narrativ, som de to nye medier synes at vinkle deres artikler ud fra.

Slutteligt afdækkes fake news-begrebet i en dansk kontekst ud fra definitioner lavet af
Ugebladet Mandag Morgen, som har iværksat faktatjek-siden TjekDet.dk samt 6 råd af
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Danmarks Biblioteksforening udarbejdet i samarbejde med Zetland, TrygFonden, Frirummet,
Egmont og Specialtrykkeriet Arco.

Følgende afsnit vil introducere specialets analytiske kernebegreber, som hentes fra Norman
Faircloughs kritiske diskursanalyse. Begreberne nævnes som sådan ikke i specialet, men
danner rammen for selve analysen.

3.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse
Der findes forskellige forståelser af, hvad definitionen på diskurs er, og her hentes forståelsen
som nævnt fra Jørgensen og Phillips (1999), der definerer en diskurs som: ”en bestemt måde
at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på” (Jørgensen og Phillips, 1999: 9).

Specialet anvender begreber fra Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, der tilhører den
lingvistiske tradition, hvilket giver redskaber til at foretage en tekstnær analyse, der samtidig
forholder sig til de omkringliggende faktorer, der har indflydelse på produktionen og
reproduktionen af diskurser. Formålet med den kritiske diskursanalyse er at belyse de
samfundsmæssige ændringer, så magtforholdene i kommunikationsprocesser bliver mere lige
(Ibid.: 76). Der foregår således en diskursiv kamp om at definere virkeligheden og fake newsbegrebet mellem de etablerede og nye medier, hvormed magtforholdet ulige. Den kritiske
diskursanalyse er derfor oplagt til at klarlægge denne ulighed ved at belyse de forskellige
virkelighedsopfattelser. De nye medier er som bekendt blevet sat i forbindelse med at lave
falske nyheder i pressen, som i kraft af sin størrelse har definitionsmagten.

Den kritiske diskursanalyse lægger vægt på, hvordan diskurser er med til at skabe den sociale
verden og har til formål at søge forandring, hvilket vil sige, at konkret sprogbrug altid viser
tilbage til betydninger, der allerede er etablerede (Ibid.: 15). Diskurser konstituerer således
den sociale verden og konstitueres af andre sociale praksisser, hvilket medfører, at man som
forsker må inddrage relevant teori i form af sociologisk teori og kulturteori til at belyse de
omkringliggende sociale praksisser, som har indflydelse på den diskursive praksis (Ibid.: 82).
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Faircloughs kritiske diskursanalyse tager udgangspunkt i to præmisser. Den ene knytter sig til
sprogvidenskab, hvor diskurs anskues som social interaktion, og den anden knytter sig til
Michel Foucaults poststrukturalistiske teori, hvor diskurs anskues som en social konstruktion
af virkeligheden (Fairclough, 1995: 18). Formålet med en kritisk diskursanalyse af tekster er,
at det kan belyse, hvordan begivenheder bliver præsenteret, hvilke identiteter de involverede
parter bliver tildelt, og hvilke relationer der bliver produceret mellem parterne (Ibid.: 5). Disse
formål gør den kritiske diskursanalyse til en oplagt metode til at undersøge, hvordan 24NYT og
DKA skildrer virkeligheden og medievirkeligheden i relation til de etablerede medier. Sprog er
som diskurs både en form for handling, hvorigennem folk kan påvirke verden, og en form for
handling, som er socialt og historisk placeret, som dermed står i et dialektisk forhold til andre
aspekter af det sociale (Jørgensen og Phillips, 1999: 74). Disse andre aspekter udgøres i
specialet af mediernes udvikling, journalistiske normer og den politiske udvikling, der
kendetegner den vestlige verden i disse år. Diskursive praksisser er som sagt med til at skabe
og reproducere ulige magtforhold i samfundet, hvormed diskurser har ideologiske effekter
(Ibid: 75), hvorfor man som forsker bliver engageret i at skabe social forandring. I de diskursive
praksisser skabes, modtages og fortolkes tekster, og den diskursive praksis er således en vigtig
social praksis, da det er her, man gennem sproget konstituerer sociale relationer, identiteter og
videns- og betydningssystemer (Ibid.: 79).

Når en diskurs skal analyseres, skal man have to ting for øje: den kommunikative begivenhed,
som i specialet udgøres af artikler af 24NYT og DKA og ekspertinterviews, og diskursorden,
som er summen af genrer og diskurser, der bruges inden for en social institution eller domæne
(Ibid.: 79-80). Fairclough introducerer en tredimensionel model, som inkluderer de elementer,
der skal indgå i en dybdegående kritisk diskursanalyse: en tekstuel dimension, en diskursiv
praksis og en social praksis.

Tekst
I den tekstlige dimension foretages en tekstnær sproganalyse, som interesserer sig for tekstens
ordvalg, grammatik, kohæsion og struktur. Disse elementer er med til at afgøre, hvordan en
tekst skaber mening og betydning, og her er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være
forskel på den mening, som teksten må være pålagt fra afsender, til den mening som fortolkeren
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tillægger den (Fairclough, 2008: 31). Tekstanalysen er multisemiotisk, hvorfor eventuelle
billeder, faktabokse eller andre grafikker også bør inddrages i analysen.

Diskursiv praksis
Den anden dimension, den diskursive praksis, omhandler tekstens produktions-, distributionsog konsumptionsprocesser. Her fokuseres blandt andet på, hvordan teksten eksempelvis
opfordrer til handling ved at skabe en bestemt mening samt hvordan tekstens måde at henvise
til andre tekster på fremtræder. At henvise til andre tekster kalder Fairclough for
intertekstualitet, og det er således i disse processer, at diskurserne bliver enten produceret
eller reproduceret (Ibid.: 35).

I forhold til den diskursive praksis afgrænser specialet sig fra at kigge nærmere på
konsumptionen af tekster. Både 24NYT og DKA er medier, der producerer artikler til deres
hjemmesider, hvor Facebook bruges som distributionskanal. Konsumptionen af artikler vil
således være forbeholdt de mediebrugere, der besøger deres hjemmesider eller følger deres
Facebooksider, men også de mediebrugere, der bliver eksponeret for artiklerne, hvis deres
venner eller bekendte har liket, delt eller kommenteret artiklerne. I DKAs tilfælde kan man
tilmelde sig avisen pr. mail.

Den sociale praksis
Den tredje dimension, den sociale praksis, undersøger den samfundskontekst, som har
indflydelse på tekstens produktion, og er derfor sammenkædet med den diskursive praksis.
Her er begreber som ideologi og hegemoni centrale. Ideologi dækker over begivenheder,
normer og konventioner, som indgår i den diskursive praksis, hvori der udkæmpes en diskursiv
kamp (Ibid.: 49). Hegemoni er et udtryk for de kampe om sproget, der medvirker til at
konstruere, opretholde eller destabilisere relationer i samfundet (Ibid.: 52). Det er her
nødvendigt at inddrage teori, som kan være med til at beskrive de omkringliggende faktorer,
som har indflydelse på tekstens tilblivelse. I specialet udgøres det som nævnt af medie-,
journalistisk- og politisk teori.
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Kritik af Fairclough
Jørgensen og Phillips kritiserer Fairclough for ikke at skelne klart mellem den diskursive- og
sociale praksis, ligesom han heller ikke giver et bud på, hvor meget og hvilken teori man skal
anvende for at belyse den sociale praksis. Dette efterlader en usikkerhed, om hvorvidt al teori
kan gå i spænd med den kritiske diskursanalyse, da der ikke gives nogen retningslinjer
(Jørgensen og Phillips, 1999: 101). Da fake news er et nyt begreb, har specialet fokuseret på
mediernes udvikling, den journalistiske praksis og politisk populisme fremfor makrosociologi,
da specialet vurderer, at dette teorivalg er mere passende til at belyse fake news i en dansk
kontekst. Specialet erkender dog, at inddragelse af anden mediesociologisk teori kunne have
været formålstjenlig. Dette vil blive yderligere benævnt under perspektiveringen.

3.2 Medialiseringen af politik
Til at beskrive den overordnede medie- og samfundsudvikling introducerer Hjarvard (2008)
begrebet medialisering. Medialisering af samfundet forstås som en proces, hvor samfundet i
stigende grad underlægges mediernes logik. Mediernes logik dækker blandt andet over
institutionelle og teknologiske virkemåder, som fx nyhedskriterier, markedshensyn,
teknologiske muligheder og genreformater (Hjarvard, 2008: 28). Medierne udgør i dag en stor
del af vores hverdag, hvad enten der er tale om den efterhånden uddøende papiravis, tv, radio,
smartphone, tablet eller computer. Medialiseringen af hverdagen griber ind og påvirker dele af
livet, både ved at gribe ind i den menneskelige interaktion, men den institutionaliserer også
medierne som et selvstændigt område præget af sin egen logik (Ibid.: 33).

Politiske institutioner og befolkningen i øvrigt bliver i stigende grad afhængige af mediernes
logik, da det i takt med den overordnede samfundsudvikling, hvor afstand mellem by og land
bliver større og større, og hvor de teknologiske fremskridt kræver, at de ressourcer som
medierne stiller til rådighed tages i brug, hvis man vil være i kontakt med omverden. Her er
internettet og de sociale medier en kærkommen mulighed for politikerne til at springe over det
kritiske filter, som hidtil er blevet udgjort af journalisterne (Skovsgaard & Van Dalen, 2013).
Mediernes logik er gennem de seneste årtier blevet indarbejdet i både den interne- og eksterne
politiske kommunikation fx gennem blogs, pressemeddelelser m.m., hvorved politikkens form
og indhold påvirkes af mediernes logik. Denne udvikling skyldes, at medierne er blevet en
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selvstændig institution, som både kan etablere offentligt samtykke til politiske beslutninger,
men også kan fastsætte den politiske dagsorden (Hjarvard, 2008: 65). Dette kommer til udtryk
ved, at redaktører, journalister og politiske kommentatorer kan påvirke den politiske proces
ved at analysere, kommentere og debattere i tv, aviser, på blogs og i den generelle
nyhedsformidling, hvormed medierne fungerer som arena for den politiske meningsdannelse
(Ibid.: 52). Medialiseringen af politikken er udviklet gennem de sidste århundreder, og kan som
præsenteret nedenfor opsummeres i fire perioder:
Medierne som politiske redskaber
Fra omkring midten af 1800-tallet fungerede pressen som et talerør til befolkningen i et
firebladssystem, hvor de fire største partier havde hvert sit presseorgan, der hver især
repræsenterede samfundets forskellige sociale lag: Konservative, Venstre, Socialdemokratiet
og Det Radikale Venstre. I denne periode blev avisernes rolle i samfundet beskrevet som en
partipresse, da de udgjorde en central og væsentlig kanal for partiernes kommunikation til
medlemmer og vælgere i alle egne af landet. Indholdsmæssigt bar aviserne præg af en smal
stofudvælgelse med en klar politisk dagsorden, hvilket understøttes af, at avisernes
chefredaktører i de fleste tilfælde var valgt ind i Folketinget, byrådet eller at de sad på
fremtrædende poster i foreningslivet (Ibid.: 66). Således var avisernes funktion i partipressen
at sprede propaganda for partiernes program og aktiviteter (Søllinge, 2009).
Medierne som formidler af politik
Henrik Cavling omlagde Politiken i 1905, hvormed partipressen blev udviklet til en
omnibuspresse, der anvendte flere journalistiske genrer og formidlede andre emner end blot
politik. Dette medførte, at avisen skulle være noget ”for alle”. De politiske grundholdninger
prægede fortsat aviserne i ledere, debatindlæg og læserbreve, men aviserne begyndte så småt
at indtage en mere kommerciel form, som sigtede mod at servicere en bredere læserskare end
de bestemte partiengagerede segmenter. Teknologiske udviklinger resulterede senere i
radioens fremkomst i 1920’erne og fjernsynet i 1950’erne, og disse medier blev hurtigt en
central politisk orienteringskilde for den danske befolkning. Danmarks Radio spillede her en
afgørende rolle, da de havde monopol på radio og tv i denne periode, og derfor måtte sørge for
at repræsentere alle politiske synspunkter eksempelvis under valgkampe (Ibid.: 66).
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Medierne som undersøgere af politik
Fra slutningen af 1960’erne blev journalistikken professionaliseret og selvstændiggjort, og der
blev ikke længere udført referende journalistik, som på pædagogisk vis formidlede politik til
befolkningen. I stedet overtog en mere udspørgende og selvstændig journalistik, der i højere
grad end før stillede sig kritisk til det politiske maskinrum. For at kunne komme i kontakt med
vælgerne måtte politikerne optræde medievant i radio og tv, og pressemøder og
pressemeddelelser blev ligeledes strategiske greb, som politikerne begyndte at anvende (Ibid.:
67). Undervejs skete også en øget kommercialisering af medierne, hvilket blandt andet
medførte, at der opstod sensationsaviser som B.T og Ekstra Bladet, der primært havde til
hensigt at tjene penge på salg og annoncering (Drotner, 1996: 46).

Medialiseret politik
I 1988 sendte TV2 for første gang, hvilket ophævede Danmarks Radios mangeårige monopol.
Monopolbruddet gav plads til flere danske radio- og tv-udbydere, og med tiden kom også
udenlandske interessenter til. Medier der så dagens lys i denne periode blev etableret som rent
kommercielle virksomheder med fokus på at sælge produkter og services uafhængigt af den
politiske almenhed. I løbet af 1990’erne resulterede den teknologiske udvikling i fremkomsten
af mobiltelefoner, computere og internettet. Det skyldtes blandt andet en øget
modtagerorientering, hvor nyheder og det generelle medieudbud blev salgsvarer med henblik
på at servicere kunder fremfor at adressere borgerne (Ibid.: 67).

3.2.1 Medierne som opinionsindustri
I takt med medialiseringen er medierne blevet selvstændiggjort i forhold til den politiske
meningsdannelse, hvormed de kan præge den offentlige debat ved at udvælge de emner, der
kommer på dagsordenen. Det er således en opinionsindustri, som gennem sin stofudvælgelse
bidrager med at oplyse befolkningen om aktuelle samfundsanliggender. Her er de etablerede
medier stadigvæk bindeledet mellem politikere og befolkningen, men de sociale medier og
internettets publicistiske muligheder har rykket ved dette afhængighedsforhold. Som følge af
professionaliseringen af den politiske kommunikation har de politiske institutioner oprustet
sig i form af spindoktorer, kommunikationsrådgivere m.m., hvilket i takt med mediernes
stigende indgriben i hverdagen kan ses som en naturlig udvikling. Derfor kommer den politiske
kommunikation til at indtage en mere strategisk karakter, da medieeksponering er nødvendig
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for at komme ud med politiske budskaber til den brede offentlighed, hvilket er nødvendigt, hvis
man vil positionere sig forud for næste valg: ”Kampen om den politiske dagsorden foregår også
mellem valgene, fordi dén, der kan præge dagsordenen mellem valgene, vil have gødet jorden
for den afgørende valgsejr.” (Hjarvard, 2008: 68).

3.2.2 Segmentpressen
Som et resultat af at medierne, journalistikken og den politiske journalistik er blevet
selvstændiggjort, fremsatte Ida Schultz (2007) en hypotese om, at omnibuspressen var blevet
erstattet af en segmentpresse. Et kendetegn ved omnibuspressen var tanken om at være ”for
alle”, hvilket forårsagede en opdeling af nyhed og kommentar. Med tiden har pressen dog
bevæget sig nærmere det, der kan kaldes segmentpressen. Indikationer på dette fremgik ved
mediernes dækning af Irak-krigen og Muhammed-krisen, hvor holdningen i lederspalten gik
igen i måden, som nyhedsstoffet blev dækket på hos en række større morgenaviser (Schultz,
2007: 16). Schultz mener derfor, at avisabonnenterne ikke vil blive overraskede, hvis en
undersøgelse viste, at aviserne har forskellige politiske vinkler, eller at de udvælger og
prioriterer forskelligt, selvom det umiddelbart strider imod tanken om omnibuspressen, som
har kendetegnet pressen de foregående årtier.

Derudover har også kommercialiseringen af medierne betydning, da annoncører har en
interesse i at målrette deres annoncer til bestemte målgrupper. Der er fx forskel på
læserprofiler, herunder det politiske ståsted, alt efter om man læser Berlingske eller
Information.

Schultz

mener

ligeledes,

at

omnibusavisens

fokus

på

livsstils-

og

forbrugerjournalistik har rykket ved forståelsen af omnibusavisen, da den bredere
stofudvælgelse giver forudsætninger for, at man kan målrette indholdet til bestemte segmenter
(Ibid.: 17). Dette kan ligeledes ses som et udtryk for, at medierne tyer til andre metoder for at
sikre sin økonomiske overlevelse, hvormed nyheder kan ses som et produkt, der skal sælges til
forbrugerne. Begrebet segmentpresse peger således på, at aviserne er til ”nogle” og ikke til
”alle”, da det er markedet der dikterer journalistikken (Ibid.: 20).

Tesen om segmentpressen er udformet på et tidspunkt, hvor de sociale medier ikke spillede
den store rolle som de gør i dag, hvad angår nyhedsformidling- og konsumption. De sociale
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medier giver netop forudsætninger for, at man sigter efter at ramme en specifik målgruppe med
sit indhold.

3.3 De sociale medier – følelser, konflikter, fake news og ekkokamre
Som et resultat af digitaliseringen og medialiseringen spiller også de sociale medier en
betydeligt større rolle i nutidens medie- og nyhedsbillede. I 2016 hentede 56 % af danskerne
sine nyheder gennem de sociale medier, mens 51 % hentede sine nyheder på avisernes
hjemmesider (Schrøder et al, 2017: 20). Det er første gang, at de sociale medier har overgået
avisernes hjemmesider, hvad angår borgernes nyhedskonsumption.

3.3.1 De sociale nyhedskriterier
Lektor ved Aalborg Universitet, Lars Holmgaard Christensen, argumenterer i en artikel på
Kforum.dk for, at der gælder nogle andre definitioner af de klassiske nyhedskriterier, når
nyhedsmedierne skal klare sig godt på de sociale medier. Christensens fem sociale
nyhedskriterier kan være behjælpelige til at forstå, hvordan 24NYT og DKA agerer på Facebook,
hvor deres artikler bliver delt, kommenteret og liket mere, end tilfældet er for en række
etablerede medier (Roliggaard, 2017). Jo flere interaktioner man modtager på et opslag, jo
bedre forudsætninger er der for, at artiklerne og budskaberne når ud til flest muligt. De fem
sociale nyhedskriterier lyder:
”Væsentlighed
Det som flest brugere vil like og dele, og som giver social tilslutning, det være sig den moralske
forargelse, den hedonistiske forkælelse med kæledyr, børn, mad og vin eller fysisk og mental
forbedring via halv- og helmaratonløb, wellnessophold mm.
Identifikation
Indhold og historier, oftest uafhængig af faktuel kvalitet og kildekritik, som fastholder et
bestemt følelsesmæssigt og aktivistisk narrativ. Et skifte fra ’bare det var mig’ eller ’godt det
ikke er mig’ til ’se mig’ og ’det her er bare mig’.
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Sensation
At fascinere, chokere og få brugerne til at reagere og tage sagerne i egen hånd på sociale medier,
så indhold bliver reageret kraftigt på og hvor uforudsigeligheden i deres reaktioner skaber en
underholdende social liveness.

Aktualitet
Resultater fra automatisk dataovervågning, der bliver vist som nyheder om andres aktiviteter
eller visuelt appetitlige lister, der fortæller, hvad der trender og skaber opmærksomhed på
sociale medier.

Konflikt
På sociale medier finder vi oftest sammen med dem, vi er enige med, og med dem bliver vi enige
om, at de andre er helt forkert på den. Og er vi tvivlende, så går vi lidt stille med det, for ingen
synes interesseret i at åbne til kompleksiteten i en problemstilling. De fleste slår den hellere
fast med så mange tegn og på flest sociale medier som muligt.” (Christensen, 2016).

3.3.2 Fake news og ekkokamre
De ovenfornævnte nyhedskriterier har en anden betydning, hvad angår journalistisk formidling
på internettet. Definitionen af kriteriet ”konflikt” lægger sig op af det, der er blevet
begrebsliggjort som ekkokamre, hvor man på de sociale medier indgår i interessefællesskaber
med dem, man er enige med, hvilket kan skabe adskillelse og polarisering i samfundet (Del
Vicario et al, 2016: 558). Ekkokamre opstår, når ens nyhedsfeed bliver præget af det, som man
i forvejen er enig i. Det skyldes især Facebooks algoritme, der giver øget eksponering og dermed
distribution af de opslag, der har modtaget flest likes, delinger eller kommentarer. Fra 2014 til
2016 er antallet af brugere, der får deres nyheder fra de sociale medier, steget fra 35 % til 56
% (Schrøder et al, 2017.: 26).

3.3.2 Fake news og ekkokamre
At et flertal af danskerne bruger de sociale medier til at få sine nyheder, mener Schrøder et al
kan have konsekvenser for den frie meningsdannelse på tre forskellige punkter:
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1) at visse former for potentielt kontroversielt indhold (fx indhold der kunne
støde an mod nogle gruppers seksualmoral) bortcensureres
2) at falske nyheder kan plantes og spredes med voldsomme konsekvenser for
demokratiske processer
3) at brugeren overvejende møder indhold, der udspringer af et smalt ideologisk
univers, som vedkommende i forvejen er enig med, og derved kan komme til at
færdes i et demokratisk betænkeligt såkaldt ’ekkokammer’ (Ibid.: 20).
Især de to sidste mulige konsekvenser er relevante for dette speciale. Falske nyheder kan
hurtigt spredes på sociale medier, og det kan have vidtrækkende konsekvenser for
demokratiet, hvis man kun bliver præsenteret for holdninger, som man er enig med. Det har
stor betydning for et demokratis funktionalitet, at offentligheden er i stand til at træffe og indgå
i beslutningsprocesser på et for så vidt muligt oplyst grundlag. Men hvordan bliver man oplyst
i en digital medievirkelighed, hvor der er uanede mængder af information til rådighed?

3.3.3 Informationsvirvaret
I Forstå verden – politisk journalistik for fremtiden (2002) skriver retorikforsker ved
Københavns Universitet, Christian Kock, at det moderne, mediehjulpne menneske med
internettet bliver overdynget med informationer, hvilket skader mere, end det gavner:
”Oceanet af informationer er altid omkring os; kun en elite føler de kan overskue
noget som helst (men hvad kan de egentlig?). Skønt mediernes og
informationsteknologiens eksponentielle vækst i princippet er det mest løfterige
der længe er sket for menneskeheden, også i forhold til idealer som demokrati,
menneskerettigheder osv., så bidrager denne vækst samtidig til en søsyg oplevelse
af at vi har 1000 gange de informationer vi har brug for; det vi behøver, er indsigt”
(Kock et al, 2002: 10).

Kock giver udtryk for, at det kun er eliten, der kan overskue informationsvirvaret, om end han
stiller spørgsmålstegn ved, om de nu også kan det. Han understøtter dette med en undersøgelse
af medieforsker Preben Sepstrup, der inddeler befolkningen i tre grupper: de
informationsstærke (ca. 20-30%), de mindre informationsstærke (ca. 50%) og de
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informationssvage (ca. 20%). Det tyder på, at de mindre informationsstærke læser mindre og
mindre, fordi de oplever verden som mere kompleks som et resultat af den tiltagende
informationsstrøm og derfor har sværere ved at orientere sig (Ibid.: 11). Når der er så meget
information til rådighed, kan det virke som en uoverkommelig opgave at navigere rundt, og
derfor vil det være oplagt at opsøge den information, som styrker de holdninger og den
verdensopfattelse, man i forvejen har. Der kan i givet fald argumenteres for, at det kun er de
informationsstærke, der kan navigere i perspektiver og vinkler fra forskellige kilder, mens de
resterende vil være tilbøjelige til at opsøge det, der bekræfter deres verdenssyn.

3.3 Mediernes troværdighed
For at vi kan have et velfungerende samfund, hvor der er tillid til politikere, myndigheder og
medier, forudsætter det, at offentligheden opfatter samfundsaktørerne som troværdige
(Ørsten, et al, 2015: 10). Mediernes og politikernes troværdighed er på globalt plan på et
historisk lavpunkt, hvor blot 43 % i gennemsnit har tillid til medierne, og 41 % har tillid til
regeringen (Edelman, 2017: 12-13). Selvom Danmark ikke indgår i undersøgelsen, formodes
det alligevel, at Danmark som et vestligt demokrati følger tendenserne, hvilket der da også er
tegn på. En undersøgelse af Norstat foretaget for Altinget viser således, at 61 % af danskerne
mener, at de etablerede medier har problemer med troværdigheden i større eller mindre
omfang (Pagh-Schlegel, 2017). Troværdighedsanalysen, som Radius Kommunikation udfører
årligt, viser ligeledes, at de faggrupper som danskerne har lavest troværdighed til for tredje år
i træk er henholdsvis journalister, bilforhandlere og politikere (Radius Kommunikation, 2016:
6). Det står dog i ingen af undersøgelser klart, hvad der har indflydelse på denne
troværdighedskrise. Når debatten om fake news fylder relativt meget i mediebilledet, er der
grund til at antage, at det ikke ligefrem afhjælper denne tillidskrise. Men hvad skyldes dette
troværdighedsproblem? Nyhedsdirektør i DR frem til september 2017, Ulrik Haagerup, udtaler
i forbindelse med en undersøgelse der viser, at de etablerede medier kæmper med
troværdigheden, at:

”Nyhedsformidlingen er blevet reduceret til et produkt, der bare skal sælges. Så vi
er selv ude om, at vi ikke længere bliver opfattet som autoriteter, fordi vi har ladet
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os forføre af en handelshøjskolelogik, hvor man glemmer sit ansvar” (PaghSchlegel, 2017).

Haagerup indskriver sig således i den opfattelse, at den øgede kommercialisering af medierne
har medført, at nyheder bliver anskuet som handelsvarer. Dette hænger ligeledes sammen med
tesen om segmentpressen (Schultz, 2007). I en mediesystemteoretisk kontekst befinder
Danmark og de andre nordiske lande sig i det demokratisk-korporative system, der er
kendetegnet ved en statsstøttet mediepolitik med klare demokratiske forestillinger om
mediernes rolle i samfundet. Medierne og journalistikken er således præget af høj
professionalisme, hvilket skal sikre den partipolitiske uafhængighed på trods af økonomisk
støtte fra staten (Ørsten et al, 2015: 17). Spørgsmålet er dog, om medierne er frie og uafhængige
institutioner, hvis fornemmeste opgave er at oplyse borgerne om, hvad der foregår i samfundet,
eller om de bliver reduceret til virksomheder, som er styret af markedsvilkårene?

3.3.1 Den journalistiske praksis under pres
Produktionsforholdene i den journalistiske praksis er blevet ændret som et resultat af
internettets muligheder. Mange medier har indført betalingsmurer på deres netaviser, og det
giver sig selv, at økonomi hænger sammen med kvalitetsjournalistik. Derfor vil man ofte støde
på, at de dybdegående artikler kun er tilgængelige for abonnenenter. På internettet er der
desuden stor udskiftning i artiklerne på dagsbasis, hvilket har stillet øgede produktionskrav til
journalisterne. Der er således sket en fordobling i antallet af artikler, som den enkelte journalist
producerer i løbet af en uge fra 1999-2011. Det øgede produktionspres medfører blandt andet,
at journalisterne ikke har tid til at tale med kilder eller faktatjekke, ligesom det har skabt større
konkurrence mellem medierne, der kæmper om at komme først med det sidste (Ørsten et al,
2015: 25). Medierne er udfordret økonomisk af det faldende salg af papiraviser, og de leder
fortsat efter nøglen til at tjene penge på internettet, og når gratis alternativer til de traditionelle
nyhedsmedier dukker op, giver det forbrugerne oplevelsen af, at troværdig journalistik ikke er
et produkt, man behøver at betale for (Ibid.: 26).
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3.4 Journalistisk fairness - idealet om objektivitet
Diskussionen om objektivitet har eksisteret i adskillige år. Walter Lippmann og John Dewey
diskuterede i 1920’erne i kølvandet på 1. verdenskrig pressens rolle i demokratiet, da der på
dette tidspunkt herskede forvirring om, hvad der var nyheder, og hvad der var propaganda
(DeCesare, 2012: 109). Det samme kan man måske sige gør sig gældende netop nu, hvor der
synes at være tvivl om, hvad der kan karakteriseres som grænselandet mellem subjektive
(falske) og objektive (sande) nyheder. Lippmann mente, at pressen skulle være uafhængige og
objektive formidlere af sandheden. Dewey mente derimod ikke, at det var muligt at opnå
objektivitet, fordi journalisten ikke kan være uafhængig af dét der betragtes, da betragtningen
og formidlingen af verden er individuel (Bro, 1998: 80). Over årene har Lippmans forståelse af
pressen vundet størst indpas, og objektivitet er i dag fortsat et journalistisk ideal. I dansk
kontekst har man løsnet det idealistiske begreb op, således at det hedder tilstræbt objektivitet.
Dette sker i en erkendelse af, at objektivitet ikke er mulig, men at journalisten bør tilstræbe at
være så objektiv som muligt. Tilstræbt objektivitet er således et praktisk værktøj, som
journalisterne kan anvende som arbejdsmetode (Jønch-Clausen og Lyngbye, 2007: 92).
Forestillingen om den objektive journalistik markerer overgangen fra parti- til
omnibuspressen, hvilket er karakteriseret ved en ikke-partipolitisk-farvet-journalistisk og en
adskillelse mellem ’subjektive’ kommentarer og ’objektive’ nyheder (Schultz, 2007: 10).

Jønch-Clausen og Lyngbye har undersøgt en række lærebøger, der beskæftiger sig med
begrebet fairness, som mere eller mindre er et synonym for objektivitet. De konkluderer, at
begrebet er for overrummeligt, da det bliver et individuelt spørgsmål om, hvad der er fair,
hvilket kan skabe misforståelser: ”Når aktører i en journalistisk debat diskuterer, om en
nyhedsartikel er „fair“, er det sandsynligt, at de to parter har forskellige tolkninger af begrebet
– og derfor kan tale forbi hinanden” (Jønch-Clausen og Lyngbye, 2007: 107). Alligevel
indeholder begrebet en række relevante iagttagelser, som kendetegner journalistisk fairness:
•

at journalisten hører alle parter i en sag,

•

at den angrebne part kommer til orde,

•

at journalisten gør alt, hvad han kan, for at hans egne holdninger og fordomme ikke
kommer til udtryk (Ibid.: 94).
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Fairness-begrebet betyder ifølge litteraturstudiet også, at man ikke overser eller stereotyperer
bestemte befolkningsgrupper, at man udreder hvilke argumenter der stemmer med fakta, og
hvilke der ikke gør, og at man åbent fremlægger kildebrug, manglende oplysninger og
eventuelle problemer i researchfasen (Ibid.: 95).

3.4.1 Politisk præference blandt journalisterne
Partipressen blev afviklet gennem det 20. århundrede, hvilket har medført en højere grad af
journalistisk professionalisme og politisk parallelisme. Politisk parallelisme beskriver
forholdet mellem mediesystem og politisk institution, og det kommer til udtryk på tre niveauer:
1) et organisatorisk niveau, hvilket viser sig i organisatoriske bånd eller netværk mellem
politikere og medier, 2) et indholdsmæssigt niveau, som afspejler sig i blandt andet avisernes
nyheder eller opinionsstof, og 3) et modtagerniveau, hvor læserne vælger avis ud fra deres
opfattelse af avisens politiske ståsted (Hjarvard, 2007: 32). Alle aviser er uafhængige af
partipolitiske

interesserer,

om

end

nogle

stadigvæk

bekender

sig

til

politiske

hovedstrømninger, hvilket fremgår i blandt andet lederartikler og kommentarer. Hjarvard
mener dog ikke, at pressen har reelt politisk tilhørsforhold, men at pressen derimod optræder
parallelt med politik, da medierne som selvstændige institutioner kan være med til at påvirke
den politiske dagsordenen (Ibid.: 28). Der har dog været tendens til, at Jyllands-Posten og
Berlingske har støttet regeringens politik, mens Politiken og Information har støttet
oppositionens, hvilket viste sig ved dækningen af Irak-invasionen i 2003 og Muhammedkrisen
i 2005-2006 (Ibid.: 33), som også Schultz (2007) påpeger.

Det har i mange år været til debat, hvorvidt de danske journalister har en rød slagside. I 1968
stillede forhenværende minister for partiet Venstre, Jens Sønderup, spørgsmålet: “Skal
regeringen Baunsgaard dolkes og ødelægges af fjernsynets røde lejesvende?” Dette udtryk var
foranlediget af, at fire tv-journalister i et tv-interview havde krydsforhørt den borgerlige
statsminister, udenrigsminister og finansminister, og siden da er ”røde lejesvende” dukket op
gentagende gange i den danske mediedebat, når man vil forsøge at stille spørgsmålstegn ved
mediernes og journalisternes objektivitet (Albæk et al, 2010). Spørgeskemaundersøgelser af
journalister samt en gennemgang af valgdækningen på DR og TV2 fra 1994-2007 giver dog den
konklusion, at journalisternes personlige politiske ståsted ikke farver deres journalistik, men
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at de dog heller ikke afspejler befolkningen holdningsmæssigt. De mener således, at
journalisterne kan kaldes lilla (Albæk et al, 2010: 64), altså en farvekombination af rød og blå.
Danske journalister har da også en klar tilbøjelighed, når det kommer til deres politiske
overbevisning. En skandinavisk medieundersøgelse fra 2012 viser således, at 80 % af de danske
journalister ville stemme rød-grønt på daværende tidspunkt. Ca. 600 journalister deltog i
undersøgelsen, der viste, at 30% ville stemme på Radikale Venstre, 20% på Socialdemokratiet,
17% på Enhedslisten og 13% på SF. Blot 1% ville stemme på Dansk Folkeparti (Andreassen,
2012). Når journalisterne tilstræber objektivitet, er det i sig selv en erkendelse af, at det ikke
kan lade sig gøre at være objektiv. Givet at langt størstedelen af de danske journalister hælder
til venstre, er det i så fald muligt at skildre virkeligheden på objektiv vis? Bliver nogle emner –
bevidst eller ubevidst - negligeret?

3.5 Populisme i medier og politik
Der er som tidligere nævnt sket en udvikling i mediernes selvforståelse, hvor
kommercialiseringen har medført et større fokus på modtagerne, og således anser medierne
det som sin opgave at tilfredsstille og betjene sine kunder eller folket, ud fra en opfattelse af,
hvad de efterspørger: ”Hvor man tidligere fortrinsvis lod sin produktion og cirkulation af
produkter informere af input fra afsender siden, er man i dag langt mere tilbøjelig til at lade sig
informere af input om modtagerne”. (Hjarvard, 2008: 108). Derfor handler det for et medie om
at sikre sin egen overlevelse, hvilket på internet opnås gennem betalende abonnenter og klik
på artikler. Ud fra denne logik skal folk få det, de vil have. I et kommercielt perspektiv bliver
nyheder således en vare, som der skal læses eller købes af flest muligt. Det medfører det,
Hjarvard kalder medieskabt populisme. Det hænger ligeledes sammen med tesen om
segmentpressen, hvor medierne i stigende grad bliver modtagerorienteret (Schultz, 2007).

3.5.2 Politisk populisme
Det er ikke kun i forbindelse med medierne, at man kan tale om populisme. Inden for politik er
det et typisk populistisk narrativ, at et parti handler politisk på vegne af folkets bedste, som en
modreaktion på det etableredes magt. Her er især spørgsmål om indvandring og integration
tilbagevendende temaer for de folkelige partier, da det er symbolet på, at folkets nationale
identitet udfordres af udefrakommende kulturer. Populisme kan både opstå til højre, centrum
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og venstre på det politiske spektrum. Herhjemme findes partier på den politiske højrefløj med
en stram udlændingepolitik i form af Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der vil føre en endnu
strammere udlændingepolitik (Møller, 2016). Også Socialdemokratiet, der kan karakteriseres
som et centrum-venstre parti, har siden flygtningekrisen stemt for flere stramninger af
udlændingepolitikken end regeringspartiet Venstre (Henriksen og Olsen, 2016). Senest har
partiet Uafhængige Demokrater, der brander sig selv som

et indvandrerkritisk

venstrefløjsparti, meddelt, at de stiller op til folketingsvalget i 2019, hvis de kan samle 20.000
underskrifter (DR.dk).

3.5.3 Højreorienterede, populistiske narrativer
Igennem de sidste mange år har indvandredebatten fyldt en masse, ikke kun i Danmark, men
også i resten af Europa. Det skyldes blandt andet flygtningekrisen, der fandt sted i 2015. En
stigende skepsis kan således spores rundt omkring i verden, hvor populistiske,
højreorienterede partier oplever fremgang. De trækker hver især på forskellige narrativer, der
afhænger af landets politiske kultur. I lande som Danmark og Sverige mener Wodak, at de
højreorienterede partier fokuserer på den opfattede trussel fra islam, mens der i lande som
Ungarn, Grækenland og Italien fokuseres på en opfattet trussel mod den nationale identitet fra
etniske minoriteter og immigranter (Wodak, 2015: 2). Det er imidlertid svært at se, hvordan
de to skulle adskille sig fra hinanden. De højreorienterede narrativer kredser således om en osdem diskurs, som har til formål at skabe frygt. De typiske narrativer om ”dem” lyder:

‘’They’ are foreigners, defined by ‘race’, religion or language. ‘They’ are elites not
only within the respective country, but also on the European stage (‘Brussels’) and
global level (‘Financial Capital’) Important fissures and divides within a society,
such as class, caste, religion, gender and so forth, are neglected in focusing on such
‘Others’ or are interpreted as the result of ‘elitist conspiracies’. The discursive
strategies of ‘victim–perpetrator reversal’, ‘scapegoating’ and the ‘construction of
conspiracy theories’ therefore belong to the necessary ‘toolkit’ of right-wing
populist rhetoric” (Wodak, 2015: 4).

Nationalistiske, indvandrerkritiske og EU-skeptiske partier nyder fremgang verden over. Ved
valget i Sverige i 2014 fik det nationalkonservative og indvandrerkritiske parti
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Sverigedemokratarna dobbelt så mange stemmer, som det fik ved valget i 2010, og ved
folketingsvalget i Danmark i 2015 gik Dansk Folkeparti fra 12,3 % af stemmerne til 21,1%,
hvilket betød, at det blev det største borgerlige parti i Danmark. Mange af de stemmer modtog
de fra Sønderjylland, hvilket skabte en diskurs om ”Det Gule Danmark”. En stram
udlændingepolitik er således et kendetegn for disse politiske bevægelser.

Wodak uddyber yderligere, at højreorienterede, populistiske partier gennemgående udtrykker
narrativet ’politics of fear’:

”all

right-wing

populist

parties

instrumentalize

some

kind

of

ethnic/religious/linguistic/political minority as a scapegoat for most if not all
current woes and subsequently construe the respective group as dangerous and a
threat ‘to us’, to ‘our’ nation; this phenomenon manifests itself as a ‘ politics of fear’;
(Ibid.: 2)

3.6 Nærmere en definition af fake news
De foregående teoretiske afsnit har haft til formål at skabe en analytisk ramme for den sociale
praksis, som kan siges at danne grundlag for måden, hvorpå 24NYT og DKA skildrer
virkeligheden, har dette afsnit til formål at klarlægge den hegemoniske kamp, der udspiller sig
vedrørende fake news-begrebet i dansk kontekst, idet det etablerede har definitionsmagten på
fake news.

Den amerikanske undersøgelse om fake news, der blev foretaget i forbindelse med
præsidentvalget i USA, definerer fake news: ” (…) to be news articles that are intentionally and

verifiably false, and could mislead readers. ” (Allcott og Gentzkow, 2017: 213). Det skal altså
være intentionelt helt og aldeles falsk, det der står i artiklen, før der er tale om en falsk nyhed.
Et eksempel på dette kunne være historierne om, at Paven støttede Donald Trump, eller at
Hillary Clinton stod bag en pædofiliring på et pizzeria i Washington. Også under valgkampene i
Tyskland og Frankrig i foråret florerede der falske nyheder med underlæggende politiske
motiver. Mange af historierne havde intet hold i virkeligheden, og dette synes at være et godt
udgangspunkt for at kunne definere, hvad der kendetegner en falsk nyhed. Men hvordan ser
det ud herhjemme? Nedenfor præsenteres en række forståelser af fake news i dansk kontekst.
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DR Detektor
DR har i gennem de sidste 6 år haft programmet Detektor kørende i først radio og sidenhen tv.
Programmet sendes på DR2, og dets mission er at tjekke fakta og tal i den aktuelle debat og at
undersøge, i hvor høj grad det, magthavere, meningsdannere og medier siger, faktisk kan
dokumenteres. Programmet vil normalt inddrage en politiker for at holde hans eller hendes
udtalelser, som kunne betvivles at være faktuelle. Oftest vil det være et spørgsmål om, at
statistikker eller tal bliver brugt og italesat på en bestemt måde, som ikke giver et nøjagtigt
billede af virkeligheden. Modsat ovenstående definition, som ekskluderer falske erklæringer og
fordrejninger af politiske aktører, interesserer Detektor sig derimod for at gennemgå udtalelser
fra samfundets autoriteter for at se, om det der bliver sagt har hold i virkeligheden. Det er derfor
oplagt at antage, at Detektor har en interesse i at afdække fake news i en dansk kontekst med
et særligt fokus på magthavere, meningsdannere og medier, og heraf får fake news et præg af
politik.

Mandag Morgen – TjekDet.dk
Ugebladet Mandag Morgen lancerede i november 2016 TjekDet.dk, som er en faktatjekhjemmeside og platform, hvor journalister gennemgår beslutningstageres påstande og
udtalelser,

der

cirkulerer

i

den

offentlige

debat.

Kulturministeriet

uddelte

via

Innovationspuljen 2,9 millioner til foretagendet i april 2017. Formålet med TjekDet.dk er at
hjælpe mediebrugere med at navigere i den nye medievirkelighed, hvor internettet og de
sociale medier skaber forudsætninger for, at der opstår ekkokamre. Chefredaktør på Mandag
Morgen, Lisbeth Knudsen, udtalte i forbindelse med lanceringen: ”Der er mere end nogensinde
brug for at vælgerne kan skelne mellem, hvad der er politiske holdninger, og hvad der er fakta.
I et demokrati skal meningerne brydes, og løsningerne være forskellige, men det faktuelle
grundlag det samme” (Reseke, 2016). Knudsen skelner mellem holdninger og fakta, hvilket er
interessant i forbindelse med medierne 24NYT og DKA, der begge indtager en skarp og
holdningsbaseret vinkel til samfundets problemstillinger, når det kommer til indvandring og
integration. Dermed indikerer hun, at falske nyheder befinder sig i grænselandet mellem
holdning og fakta.
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3.6.1 Mandag Morgens definitioner af falske nyheder
På TjekDet.dk er der defineret fem typer af falske nyheder. Beskrivelserne af de falske
nyhedstyper er nedenfor sammenfattet efter Mandag Morgens definitioner (Mandag Morgen,
2017):

Decideret falske nyheder
Disse kommer fra falske hjemmesider, som foregiver at være rigtige nyhedssider. De har ofte
vildledende billeder med overskrifter, der ved første øjekast kunne være sande.

Vildledende nyheder
Vildledende nyheder vil ofte indeholde elementer af sandhed. Det kan være et faktum eller et
citat, der er rigtigt nok, men som er taget ud af en kontekst. En indikator kan være
sensationsprægede overskrifter, der ikke bliver underbygget tilstrækkeligt i selve artiklen.

Partiske nyheder
Denne type af vildledende nyheder kan være en (over)fortolkning af nyheder eller fakta, der
egentlig er sande, men som manipuleres til at bakke op om en bestemt dagsorden.

Clickbait
Clickbait artikler indeholder chokerende eller drillende overskrifter, der lokker en til at klikke
for at få mere at vide – men hvor historien sjældent lever op til, hvad overskriften lovede.

Satire
Satirehistorier giver ikke udtryk for at være sande, men det sker ofte, at satiriske nyheder bliver
delt på sociale medier i den tro, at de er rigtige. Det sker fx, hvis læserne ikke kender til
satiresitet i forvejen. I dansk kontekst kan nævnes rokokoposten.dk og Heltnormalt.dk. Deres
historier ligner rigtige journalistiske artikler og tager ofte fat i aktuelle debatter, som vinkles
satirisk.
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3.6.2 Danmarks Biblioteksforenings råd
Danmarks Biblioteksforening har samlet 6 råd, der skal hjælpe mediebrugeren med at afkode,
hvorvidt en artikel der florerer på de sociale medier, kan være en falsk nyhed:

Hentet på spotfakenews.dk, Danmarks Biblioteksforening.

De 6 ovenstående råd knytter sig alle til en kildekritisk refleksion hos modtageren, hvilket
synes på sin plads, når størstedelen af befolkningen udgøres af mindre informationsstærke (ca.
50 %), der læser mindre end tidligere som et resultat af informationsvirvaret, og de
informationssvage (ca. 20 %) (Kock et al, 2002: 11). Som udgangspunkt må man gå ud fra, at
falske nyheder trives, fordi der generelt set er en efterspørgsel på nyheder, og fordi der som
regel er tillid til selve artikelformen. Kritisk refleksion og granskning af det man læser, og i
særdeleshed det, der florerer på de sociale medier, er derfor en yderst vigtig egenskab i denne
medievirkelighed. For når aktører med enten økonomiske eller politiske incitamenter ser sit
snit til at tjene penge på klik eller at påvirke holdnings- og meningsdannelsen på bekostning af
fakta, kan det hurtigt vise sig besværligt at finde ud af, om en given historie er sand eller falsk.
Rådene ”Tjek kilden” og ”Tjek dato” er noget, der hurtigt kan afkodes, men det siger imidlertid
ikke noget om, om historien er sand eller falsk. Rådet ”Læs videre” knytter sig til kohærensen
mellem overskrift og brødtekst, hvilket heller ikke synes at kunne være behjælpeligt i
forbindelse med fx politiskmotiverede fordrejninger. ”Er det en joke?” knytter sig til, om der er
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udtryk for åbenbar satire som fx kunne være rokokoposten.dk eller heltnormalt.dk. ”Spørg
eksperten” er en opfordring til at kontakte biblioteket, hvis man er i tvivl. Det for specialet mest
interessante råd er ”Fordomsfuld?”, hvor man skal overveje om egne overbevisninger påvirker
dømmekraften. Det kan tolkes som et spørgsmål, om hvorvidt artiklerne er fordomsfulde,
hvilket kunne knytte sig til ens politiske overbevisning og verdensopfattelse.

3.6.3 Opsummerende overvejelser om fake news
Når definitionen svæver mellem flere forskellige typer af falske nyheder, bliver det op til
modtageren og dennes kritiske sans at afgøre, hvorvidt der er tale om en falsk nyhed.
Vildledende nyheder knytter sig tilsyneladende også til definitionen på partiske nyheder,
hvilket kan virke forvirrende. Vildledende og partiske nyheder hænger unægtelig sammen med
den politiske sfære, og politikere har gennem historien haft et særligt forhold til fakta, da de
udvælger nogle sager frem for andre, som tilmed understøttes med nogle tal og statistikker
frem for andre. De kan forsøge at sætte dagsordenen i medierne ved at komme med påstande,
som ikke har hold i virkeligheden – som blandt andet Detektor stiller skarpt på. Antaget at
politikere fremsætter påstande, som markedsfører deres politik, men som ikke nødvendigvis
indkapsler hele sandheden, og dog alligevel fanger mediernes opmærksomhed, er fake news
ikke et nyt begreb. Det er nærmere et nyt navn for propaganda, som kendetegnede
partipressen. Clickbait er noget, som de fleste medier opererer med ud fra en opfattelse af, at
det kan lokke brugeren til at klikke. Er alt pludselig fake news? Det er netop denne
begrebsforvirring, som synes at gøre mere skade end gavn. I Danmark har der været tradition
for, at medier og organisationer den 1. april udgiver en aprilsnar, som de fleste danskere er
opmærksomme på er løgn, og derfor blot vil fremstå som et humoristisk indspark. I år har flere
medier som DR, TV2 og Kristeligt Dagblad dog valgt ikke at bringe dem på baggrund af den
igangværende debat om falske nyheder (Maach, 2017).

Decideret falske nyhedssider er så vidt vides ikke set i Danmark endnu, selvom 24NYT i sin
opstart fik kritik for at være netop dette. Kritikken, som kom fra Jan Birkemose, gik
hovedsageligt på deres omgang med en historie om to franske jøder, der havde fået hugget en
finger af, hvilket ikke viste sig at være sandt. 24NYT havde linket til artikler fra CNN og
Jerusalem Post, som havde udlagt historien på den måde. Det viste sig senere ikke at holde vand,
24NYT har efterfølgende ændret artiklen (Collignon, 2017).
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4. Analyse
Følgende analyse består af to dele. I analysedel 1 analyseres 18 artikler fra 24NYT og 11 artikler
fra DKA, som omhandler kriminalitet. Disse artikler analyseres for at synliggøre, hvordan de to
medier skildrer virkeligheden. I analysedel 2 vil der blive analyseret på fire artikler, hvoraf det
fremgår, hvordan 24NYT og DKA forholder sig til fake news-begrebet. Før analysen vil de to
medier blive præsenteret.

4.1 Introduktion til 24NYT
Den 14. marts 2017 blev mediet 24NYT lanceret. Manden bag mediet er journalist og
medieentreprenør, Jeppe Juhl. Juhl var i en årrække ansat på Ekstra Bladet, hvor han som
bekendt vandt en Cavlingpris i 1989. Siden kastede han sig over tv-markedet, hvor han stod bag
realityprogrammet Robinson Ekspeditionen, som han fra 1998-2003 producerede for TV3. Han
har sidenhen lavet andre realityprogrammer i Danmark, hvormed det kan konkluderes, at han
har et indgående kendskab til den danske mediebranche. Juhl stiftede i 2015 mediet ”NewSpeek
– Danmarks frie og uafhængige medie uden skjulte dagsordner”. I en podcastserie på ræson.dk
forklarer han bevæggrunden for medierne NewSpeek.info og 24NYT:
” De her medier [Breitbart News, InfoWars m.fl.] er jo opstået, fordi der har været
et behov for dem. Fordi de etablerede medier har undladt eller decideret fortiet
emner, som nationalkonservative personer synes er relevante – for eksempel
nationens betydning (...) Den såkaldte ’objektive journalistik’ – eller den påståede
’objektive journalistik’ – vil langsomt fortone. Vi ser det jo i USA, hvor der typisk
er to store medier – der er mange flere – altså: Fox News og MSNBC. Den ene er
erklæret konservativ, den anden liberal. Det er det, der kommer til Danmark nu.
At afsenderen toner rent flag; her står vi.” (Ræson.dk, 2017).

Hans ambition er at lave en borgerlig megaportal inspireret af de to højreorienterede,
amerikanske medier Fox News og især Breitbart News, der under det amerikanske valg
gennemgående bakkede op om Donald Trump og hans hårde linje overfor indvandring.
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Screendump af 24NYT’s forside d. 1. juni 2017.

Første fase var lanceringen af NewSpeek.info, der laver korte, holdningsbaserede videoer og
blogindlæg, som bliver distribueret via hjemmesiden og på Facebook. Fase to er
nyhedshjemmesiden 24NYT, der i skrivende stund ca. 15.000 følgere på Facebook, og fase tre
er en megaportal for højreorienterede blogs og hjemmesider i Danmark, som ideelt set skal
resultere i en tv-kanal (Kristiansen, 2017).

Som det kan ses på billedet af 24NYTs forside, præsenterer mediet dets mission, der lyder:
”24NYT GENNEMGÅR HVER DAG ET HAV AF DANSKE OG INTERNATIONALE NYHEDSMEDIER.
VI BRINGER DIG DE NYHEDER, SOM MAINSTREAM-MEDIERNE ENTEN BORT- ELLER
NEDPRIORITERER.” 24NYT positionerer sig med dets mission som et alternativt medie, der
bringer og udvælger nyheder, som mainstream-medierne ikke bringer.

Mediets højreorienterede ståsted fremgår tydeligt af 24NYTs Facebookside, hvor dets
eksistensberettigelse som modstand til de, i 24NYTs optik, venstreorienterede danske medier,
fremtræder med en opfordring til at like siden:
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Screendump af 24NYT’s Facebookside.

24NYT modtager ligesom DKA pr. 2017 ikke mediestøtte, og de er ikke tilmeldt Pressenævnet,
hvorfor de ikke behøver at leve op til de etiske regler, som størstedelen af de danske medier
frivilligt er underlagt, men det er dog ikke et krav for netmedier. At de to medier ikke er tilmeldt
Pressenævnet betyder, at der ikke kan indgives klager fra kilder over de historier, som de to
medier publicerer. Med hensyn til at tilmelde sig Pressenævnet siger Juhl: ”Det kunne vi ikke
drømme om at gøre. Jeg anerkender ikke den institution. Jeg mener, man som journalist selv
skal kunne opretholde den etik, der er krævet. Jeg har ikke brug for, at der sidder et nævn af
frelste journalister med deres egen dagsorden.” (Graversen, 2016).

Juhl stiller ved næste folketingsvalg op for Nye Borgerlige, der har en stram udlændingepolitik
og en klassisk liberal økonomisk politik (Nielsen, 2017).

4.2 Introduktion til Den Korte Avis
DKA blev stiftet i 2012 af ægteparret Karen Jespersen og Ralf Pittelkow, der begge har
indgående bekendtskab til både den politiske og mediemæssige sfære. Karen Jespersen har 15
års erfaring som journalist og senere 26 års erfaring som politiker, heraf 14 af dem som
folketingsmedlem for Socialdemokratiet, og senere 8 år som folketingsmedlem for Venstre.
Derudover stillede hun op til Folketinget for Venstresocialisterne i 1979. Hun har i løbet af sin
politiske karriere særligt været optaget af social- og indenrigsområdet, hvilket viser sig ved, at
hun af tre omgange har besat socialministerposten (Ft.dk).
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Ralf Pittelkow var ansat ved Københavns Universitet som lektor i litteraturvidenskab fra 19731989. Efter at have været tilknyttet Venstresocialisterne og Socialistisk Folkeparti blev han i
1989 international sekretær for Socialdemokratiet og senere politisk rådgiver for Poul Nyrup
Rasmussen fra 1992-1994. Fra 1994-2011 var han politisk kommentator ved Morgenavisen
Jyllands-Posten (Harding, 2016). Ægteparret har udover at have oplevet både den politiske
verden og medieverden på tætteste hold også udgivet bøgerne »De lykkelige danskere« (2005),
»Islamister og naivister« (2006) og »Islams magt - Europas ny fremtid« (2010) (Ft.dk).

Screendump af DKAs forside d. 1. juni 2017.

Da DKA i 2014 blev udsat for kritik af en række eksperter i en artikel af Jyllands-Posten, tog den
ansvarshavende redaktør, Ralf Pittelkow, i et debatindlæg i selvsamme avis til genmæle:

”Angrebene på DKA kommer gennemgående tre steder fra: fra radikale muslimer,
fra venstreorienterede kredse og fra nogle af de gamle medier, som føler sig
truede. Der er en vis overlapning mellem disse grupper. Store dele af de gamle
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medier er således stærkt præget af venstredrejet journalistik. Vi kalder dette
fænomen for Journalistisk Venstreparti.” (Pittelkow, 2014).

I debatindlægget positionerer Pittelkow DKA som et modstykke til den venstredrejede
journalistik, som han mener kendetegner de gamle medier, hvormed det kan udledes, at mediet
har et højreorienteret perspektiv på virkeligheden. Som forsiden viser, er det Jespersen og
Pittelkow, der lægger ansigt til avisen, og det er også dem, der står for at producere størstedelen
af indholdet. Der er dog også andre skribenter, der bidrager med artikler, som fx Marie Krarup
og Martin Henriksen, der begge er folketingsmedlemmer for Dansk Folkeparti.

Af DKAs Facebookside fremgår avisens mission: ”Ambitionen bag DKA er at give læserne de
absolut vigtigste informationer om, hvad der foregår i samfundet, og være i forreste række med
at sætte dagsordenen for debatten i Danmark.” Missionen antyder, at det er de absolut vigtigste
informationer, om hvad der foregår i samfundet, som man kan få hos dem. Dermed
præsupponeres det, at de etablerede medier ikke bringer dem.

Øget overskud trods frataget mediestøtte og annoncørflugt
For at man kan modtage statsfinansieret mediestøtte, skal der mindst være ansat tre
redaktionelle medarbejdere, og i to år var DKA bevilliget en dispensation på trods af, at de ikke
var tilmeldt Pressenævnet. I 2017 mistede de sin mediestøtte. I slutningen af 2016 valgte en
lang række større annoncører at trække sig fra siden, efter en kampagne under hashtagget
#StopFundingHateDK på de sociale medier opfordrede til boykot af virksomheder, der blev sat
i forbindelse med at støtte de synspunkter, som DKA står for. En lang række større
virksomheder trak sig som følge deraf, fordi de ikke ville sættes i forbindelse med politiske
budskaber (Gormsen, 2016). På trods af den fratagne mediestøtte og annoncørflugten øgede
DKA sit overskud i 2017 (Politiken.dk, 2017).
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4.3 Analysedel 1: Artikler om kriminalitet af 24NYT og DKA
Analysen af følgende artikler er samlet i to tabeller, som indeholder artiklernes overskrift,
fremtrædende ordvalg, det angivne problem og eventuel løsning samt kildeanvendelse, da
disse kan belyse, hvordan begivenheder bliver præsenteret, hvilke identiteter de involverede
parter bliver tildelt, og hvilke relationer der bliver produceret mellem parterne (Fairclough,
1995: 5). Disse er vedhæftet som bilag 1 og 2. Diskursanalysen holdes op mod medie-,
journalistisk- og politisk teori samt definitionerne på fake news jf. teoriafsnittet. Slutteligt
inddrages specialets interviewpersoner til en diskussion af analysens fund, da disse kan være
med til at nuancere, hvad der er på spil i den danske medievirkelighed anno 2017.

4.3.1. Artikler om kriminalitet af 24NYT
Analyse af artikler om kriminalitet af 24NYT
Af de 18 artikler fremgår det, at 15 af dem drejer sig om kriminalitet begået af indvandrere eller
folk af anden etnisk herkomst. 1 af artiklerne er baseret på et Facebook-opslag af en
kommentator på Berlingske. 2 af artiklerne er kopieret fra henholdsvis Ritzau og Danmarks
Statistik. 5 artikler er baseret på landets politiafdelingers twitteropslag, hvor de har udsendt
efterlysninger, som 24NYT deler. 9 af artiklerne er citathistorier. Billederne der bruges er
arkivfotos, og blandt andet et billede af en politibil genbruges flere gange. Dette tyder på, at den
journalistiske bearbejdning var relativt primitiv på daværende tidspunkt, hvilket understøttes
af, at artiklerne er gengivet fra andre medier. Desuden er afsenderen ”24NYT” på samtlige
artikler.

Hovedparten af kilderne består af lokalaviser som Silkeborgnyt, Lokalavisen eller Jydske
Vestkysten, hvilket indikerer, at 24NYT forsøger at favne det danske land. Alle overskrifterne
er skarpvinklet på en måde, som antyder problemet med kriminalitet begået af indvandrere fra
start af, hvilket fx ses i overskrifterne: ”Indvandregruppe i Jylland knuser adskillige knogler i
ansigtet på tilfældig dansker” (24NYT, 7/3-2017), ”Asylansøgere overfalder sagesløs mand
med slag på S-togsstation og stjæler hans pung” (24NYT, 26/3-2017) og ”Gruppe af arabere
hærger jysk by med narko, chikane og bilkørsel. Politiet.: “De skaber frygt” (24NYT, 27/32017). Denne skarpvinkling i overskriften giver forudsætninger for, at det vækker en følelse af
vrede hos modtageren, hvilket gør det mere delingsbart på de sociale medier. 24NYT har fat i
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alle fem sociale nyhedskriterier i den kritiske vinkling, som de anlægger på størstedelen af
deres artikler: Væsentlighed i form af moralsk forargelse, identifikation i form danskerne er
ofre for kriminalitet begået af indvandrere, sensation i form af nyheder, der lægger op til
interaktion, aktualitet i form af at i flygtninge- og indvandrepolitik er et vigtigt emne i dansk
politik, og konflikt i form af at læserne af medierne antageligt i forvejen abonnerer på en
indvandrerkritisk holdning (Christensen, 2016).

Fordeling af artikler om kriminalitet på 24NYT, marts 2017
6%
11%
Artikler hvor indvandrere har begået
kriminalitet
Artikler om overordnet kriminalitet
Artikler hvor danskere har begået
kriminalitet
83%

Tabel 2: Fordeling af artikler om kriminalitet på 24NYT, marts 2017

I de 15 artikler hvor personer af anden etnisk herkomst end dansk har begået kriminalitet,
udgøres de forurettede af alt fra en 13-årig dreng, en 17-årig pige, et ungt kærestepar, en
togpassager og pensionister. Dette skaber først og fremmest et billede af, at kriminelle
handlinger kan ramme hvem som helst, og tilmed implicerer det, at ingen kan vide sig sikre.
Da størstedelen af artiklerne omhandler kriminalitet begået af indvandrere, eller af personer af
”anden etnisk herkomst”, skaber det således en opfattelse af, at indvandring og kriminalitet
hænger unægteligt sammen. Dermed præsenteres begivenhederne som et tegn på, at
indvandring medfører kriminalitet, som går ud over de danske borgere, hvormed danskerne
får en identitet som ofre, mens indvandrere får en identitet som gerningsmænd. Dette er et
udtryk for den højreorienterede diskurs ”victim-perpetrater” (Wodak, 2015: 4). Udover de to
artikler, der er kopieret fra Ritzau og Danmarks Statistik, er længden på artiklerne korte, hvilket
kunne tyde på, at der på daværende tidspunkt ikke blev brugt nævneværdig tid på at udforme
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artiklerne. Det viser dog alligevel, at der i opstartsperioden var, og sandsynligvis stadig er,
tendens til at sammenkæde kriminalitet og indvandring. Juhl stiller op til folketingsvalget for
Nye Borgerlige i 2019, og det fremgår da også, at artiklerne har et politiserende formål. Således
er det muligt at argumentere for, at mediet er en hybrid mellem parti- og segmentpressen
(Hjarvard, 2008: 68; Schultz, 2007: 20): Chefredaktør Jeppe Juhl er tilknyttet den politisk sfære,
og indholdet bærer præg af en klar politisk dagsorden, som er rettet mod et bestemt segment,
hvor en smal stofudvælgelse servicerer læsere, der abonnerer på de holdninger, som mediet
repræsenterer. Det kan ifølge Schrøder et al have indflydelse på den frie meningsdannelse, hvis
man kun bliver præsenteret for indhold, der udspringer af et smalt ideologisk univers
(Schrøder et al, 2017: 20).

Den bestemte dagsorden kommer ligeledes til udtryk ved, at læserne til slut i artiklerne
opfordres til at give deres mening til kende i kommentarsporet med et retorisk spørgsmål, som
henviser til en almen opfattelse om, at løsningen på de kriminelle handlinger er at stoppe
indvandringen. Til artiklen ”Indvandregruppe i Jylland knuser adskillige knogler i ansigtet på
tilfældig dansker” spørges fx: ”Hvordan kommer vi den grove vold til livs? Giv gerne din mening
til kende i kommentarfeltet herunder.” Til artiklen ”Unge af “anden etnisk herkomst” ser ung
kvinde spise svinekød – tæsker hende og kæresten” spørges stort set på samme måde: ”Hvad
tænker du, om grove voldssager som denne? Skriv din mening i kommentarfeltet nedenfor og
del gerne artiklen på facebook.”. Det antydes, at der lægger kulturelle forskelle til grund for, at
kæresteparret blev overfaldet, da de spiste svinekød, som muslimer ikke gør af religiøse
hensyn. De borgere der har tilkendegivet deres mening bakker tydeligt op om den implicitte
løsning, som 24NYT repræsenterer: Et stop for indvandring og udvisning af kriminelle
indvandrere. Én udviser fjendtlig adfærd ved at opfordre til at ”aflive dem”:
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Screendump af kommentarspor til artiklen ”Indvandregruppe i Jylland knuser adskillige knogler i ansigtet på
tilfældig dansker”. 24NYT, 7/3-2017

Ovenstående kommentarspor viser, at i hvert fald et udsnit af 24NYTs læsere er enige i, at
indvandring er et problem, som kalder på handling, før ”nogle har fået nok” og må tage sagen i
egen hånd. Der tegner sig således en ”os-dem”-diskurs blandt læserne af 24NYT, hvilket også
viser sig ved den selektive udvælgelse af historier fra lokalmedier, som samlet set udtrykker, at
indvandring og kriminalitet sammen. Dermed stereotypiseres indvandrere, og den angrebne
part kommer ikke til orde, hvormed artiklerne ikke lever op til journalistisk fairness (JønchClausen og Lyngbye, 2007: 94-95). Det kommer da heller ikke som en overraskelse, da
chefredaktør Jeppe Juhl som bekendt forkaster tanken om, at journalister kan være objektive.
Der fremgår en kontrastfyldt relation mellem danskerne og indvandrere i artiklerne, hvor
kriminalitet sammenkobles med ord som ”anden etnisk herkomst”, ”mellemøstlig”,
”udlændinge”, ”asylansøgere”, ”arabere”. 24NYT konstruerer dermed et billede af en
virkelighed, hvor indvandring nærmest er synonym med kriminalitet, og da det går ud over
almindelige danskere i alle aldre, kan det skabe det frygt for, om man selv risikere at bliver
udsat for kriminelle handlinger begået af indvandrere. Frygt er som bekendt et typisk
højreorienteret, populistisk narrativ (Wodak, 2015: 2).
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Holdes artiklerne op over for typerne af falske nyheder, som Ugebladet Mandag Morgen har
defineret, vil det således være muligt at placere de udvalgte artikler under ”Partiske nyheder”,
som lyder: ”Denne type af vildledende nyheder kan være en (over)fortolkning af nyheder eller
fakta, der egentlig er sande, men som manipuleres til at bakke op om en bestemt dagsorden.”
Den bestemte dagsorden er her at sammenkæde indvandring og kriminalitet, hvor løsningen
implicit er en strammere udlændingepolitik. Nyhederne er i sig selv sande, men når der stort
set kun udvælges og bringes historier, hvor indvandrere har begået kriminalitet, kan det give
et indtryk af, at det kun er indvandrere der begår kriminalitet, hvilket kan have en
manipulerende effekt. Artiklerne kan også siges at være fake news i forhold til Danmarks
Biblioteksforenings råd ”Fordomsfuld?”, da fremstillingen stereotypiserer indvandrere som
kriminelle.

4.3.2 Artikler om kriminalitet af DKA
Analyse af artikler om kriminalitet af DKA
Ud fra analysen af de 11 artikler tegner der sig et klart billede af, at DKA sammenkæder
kriminalitet med indvandring og integration med en gennemgående negativt ladet vinkel. En
artikel er skrevet af Morten Uhrskov, to artikler er skrevet af Poul Erik Andersen, fire er skrevet
af Karen Jespersen, tre artikler er skrevet af Ralf Pittelkow og en artikel er en citathistorie fra
Ritzau. Det fremgår ikke, hvilken genre der er tale om, men ud fra analysen kan det udledes, at
nyhederne tilhører kommentargenren, som er subjektiv og holdningspræget.

Alle artiklerne, hvor ”kriminalitet” indgår, problemer forårsaget af indvandrere i ind- og
udland. Denne problematisering fremgår tydeligt af artiklernes overskrifter, som skarpvinkler
og indikerer, hvem der er skyld i problemet, hvormed indvandrere bliver gjort til syndebuk
(Wodak, 2015: 4). Eksempler på dette er ”Udenlandske kriminelle strømmer over grænsen til
Danmark – der kommer flere og flere, og de siger tak til de næsten åbne grænser”. (DKA, 1/32017), ”Her er et land, hvor man siger sandheden: Kæmpestor stigning i seksualforbrydelser
hænger sammen med indvandringen” (DKA, 7/3-2017) og ”Han var kriminel, tilhænger af
Islamisk Stat … og ansat i Folketinget – en rystende beretning om dansk naivitet” (DKA, 11/32017). Overskrifterne giver forudsætninger for at læseren forarges, hvormed man føler sig
opfordret til at reagere på de sociale medier (Christensen, 2016). Artiklerne har alle ca. samme
længde, og de er inddelt efter mellem 2-6 underoverskrifter, som ligeledes er skarpvinklede. Et
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eksempel på dette er artiklen ”Danske myndigheder fløj afviste asylansøgere til Afghanistan og
tilbage igen – danske skatteydere til grin for egne penge” (DKA, 4/3-2017), som har
underoverskrifterne: ”50 andre er med i flyet”, ”Fire bliver afviste”, ”Nationaliteten kunne ikke
fastlægges”, ”Det er dyrt at udvise afviste asylansøgere” og ”Forsvinder og lever illegalt”. Et
andet eksempel er artiklen ”De har fået dansk statsborgerskab men mange begår kriminalitet
og overgreb: Her er tal for somaliere irakere og tyrkere” (DKA, 8/3-2017). Her lyder
underoverskrifterne: ”Mange takker for statsborgerskab med kriminalitet”, ”Somalierne fører
stort i forhold til deres antal”, ”Irakerne kan ikke hamle op med somalierne”, ”Over tres tusinde
tyrkere i Danmark”, ”Peter Skaarup: Tallene er ikke til at komme uden om”, og ”Et årligt loft på
tildeling af statsborgerskaber”. Underoverskrifterne er alle markeret med fed, hvilket gør det
let for modtageren at aflæse, hvad tekstens budskab er. Artiklerne er alle udstyret med et
billede som understøtter artiklens tema. Nogle af dem er screendumps fra YouTube-videoer,
mens der nogle steder ikke fremgår, hvor billedet er fra.

I ingen af artiklerne tegner der sig et billede af, at indvandring er et gode for samfundet, men
tværtimod beskrives det og integration som et forfejlet projekt, som koster staten og
skatteyderne penge. Dermed tegner der sig et billede af, at politikerne ikke handler i
overensstemmelse med folkets interesser. Dette viser sig ved, at de artikler hvor ordet
”kriminalitet” indgår i den respektive periode, kun beskæftiger sig med kriminalitet i relation
til indvandring. Dette er dog ikke tilfældet hos DKA. Det viser sig ved, at artiklerne er
politiserende, da der i stort set alle artikler eksplicit opfordres til en strammere asyl- og
udlændingepolitik. DKAs kildeanvendelse udlægger en side af sagen, som understøtter
opfattelsen af, at indvandring er et problem. De benytter blandt andet Peter Kofod Poulsen og
Peter Skaarup, som begge er folketingsmedlemmer for Dansk Folkeparti, og derudover
refererer de i overvejende grad til medier med en nationalistisk vinkel, der anlægger en hård
tone overfor indvandring, som fx østrigske Krone og svenske Nyheter I dag, Friatider og
Avpixlat. De lader egne holdninger og fordomme komme til udtryk ved gennemgående eksplicit
at påpege, at løsningen på problemet er en strammere udlændinge- og asylpolitik, hvormed
indvandrere stereotypiseres, da sættes i forbindelse med kriminalitet i både Danmark og
udlandet. Derfor kan artiklerne ikke siges at være et udtryk for journalistisk fairness (JønchClausen og Lyngbye, 2007: 94-95).
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DKA refererer i de fleste artikler til tilstande i Sverige, Norge, Østrig, Tyskland og USA, hvor
især Sverige er en foretrukken reference, da der i 4 ud af 11 artikler refereres til de svenske
tilstande, hvor nogle områder er plaget af ”parallelsamfund”, hvor folk med ”
indvandrerbaggrund” lever efter ”egne regler og love”, og hvor ”politi og medier ikke tør nærme
sig”.

Ordvalgene

”grov

kriminalitet”,

”sharialovgivning”,

”kvindeundertrykkelse”

og

”sexforbrydelser” bruges også til at skabe et billede af den virkelighed, som indvandring fra
ikke-vestlige muslimske lande medfører. Det samme gør sig gældende i Tyskland, hvor
politiforbundets formand er citeret for, at integrationen har slået fejl de sidste 30 år. Her bruges
ord som at han ”siger tingene klart og skarpt”, er ”hård kritiker af Merkels asylpolitik”, og ”anser
den tyske udlændingepolitik for stærkt forfejlet”. ”Klart og skarpt”, ”hård kritiker” og ”stærkt
forfejlet” giver udsagnene styrke, hvilket giver forudsætninger for at vække en følelse hos
læser, som gør det delingsbart på de sociale medier (Christensen, 2016). Når Sverige er en
foretrukken reference kan det skyldes, at der i Sverige er bred journalistisk enighed om ikke at
bringe en gerningsmands etnicitet, nationalitet eller religion frem, medmindre det findes
nødvendigt, hvilket kan tolkes som en kritik af både politikerne og medierne. Det kan
diskuteres, om denne form for filtrering er en begrænsning af ytringsfriheden, og om det er en
fordrejning af virkeligheden, når man fra mediernes side ikke kommenterer på, hvem det er,
der begår kriminalitet. Omvendt vil det føre til en øget polarisering af samfundet, hvis det, som
det er tilfældet for DKAs nyhedsudvælgelse, kun er indvandrere, der bliver sat i forbindelse
med kriminalitet. Indholdet synes derfor at udspringe af et smalt ideologisk univers, hvilket
kan have indflydelse på den frie meningsdannelse (Schrøder et al, 2017: 20). Den svenske
udvikling optager antageligvis også DKA, da Sverige og Danmark på mange parametre minder
om hinanden, hvorfor de har interesse i at indikere, at når disse tilstande foregår hos naboen,
er det kun et spørgsmål om tid, før det udspiller sig i Danmark. Frygten for etniske minoriteter
og islam er et hyppigt anvendt populistisk, højreorienteret narrativ (Wodak, 2015: 2).

DKAs artikler kan ud fra Mandag Morgens definitioner af fake news og Danmarks
Biblioteksforenings råd ”Fordomsfuld?”, ligesom tilfældet var med 24NYT, kategoriseres som
fake news. Dette gør sig gældende ved, at nyhederne er partiske, da de gennemgående
sammenkæder indvandring med kriminalitet, og at artiklerne dermed kan fremstå
fordomsfulde, da de er indvandrerkritiske.
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Opfattelsen hos DKA er således, at fortsat indvandring vil resultere i ”indvandrerdominerede
parallelsamfund” præget af ”omfattende kriminalitet”, hvor ”deres egne love og regler gælder”,
og ”hvor politi og medier ikke tør nærme sig”. DKA trækker gennemgående på en nationalistisk
og indvandrerkritisk diskurs, hvor . De har alle det tilfælles, at de ønsker større national
suverænitet og en strammere udlændingepolitik. Denne pointe understøttes af deres kildevalg,
hvor de refererer andre udenlandske indvandrerkritiske medier og promoverer de to
folketingsmedlemmer for Dansk Folkeparti Peter Kofod Poulsen og Peter Skaarups politiske
budskaber, hvormed man kan argumentere for, at DKA kombinerer parti- og segmentpressen
(Hjarvard, 2008: 68; Schultz, 2007: 20).

Der tegner der sig et klart billede af, at indvandring og kriminalitet er to sider af samme sag.
Dette gør de ved gennemgående at anvende negativt ladede ord som ”parallelsamfund”,
”kvindeundertrykkelse”, ”sexforbrydelser” og ”økonomisk belastning”. Disse sættes i
forbindelse med relativt neutrale ord som ”asylansøgere”, ”udlændinge” og ”muslimer”, som
kommer til at få en negativ klang ved at blive sammenkædet med de negativt ladede ord.
Dermed reproduceres en diskurs om, at indvandring er et omsiggribende samfundsproblem.

4.4 Diskussion af analysedel 1
Følgende afsnit vil holde de fund som analysedel 1 har tilvejebragt op, og diskutere dem i
samspil med de fem kvalitative interviews med Jeppe Juhl, Kristian Tørning, Jan Birkemose,
Mads Kæmsgaard Eberholst og Mark Ørsten.

Skarpvinkling og appel til følelserne giver virale effekter
Som nævnt tidligere oplever både 24NYT og DKA større succes målt på antal interaktioner på
de sociale medier, end flere større etablerede medier gør (Roliggaard, 2017). Analysen viser, at
det er kendetegnende for begge medier, at overskrifterne er skarpe, så modtageren fra start af
er klar over, hvad artiklen omhandler. Denne skarpvinkling i overskriften giver forudsætninger
for, at det vækker en følelse af vrede hos modtageren, hvilket gør det mere delingsbart på de
sociale medier, fordi overskriften i sig selv indeholder tekstens budskab. Dette bemærkes
blandt andet af Birkemose: ”(…) de laver noget indhold, som spiller på forargelse. Alt med
følelser er noget, som gør sig godt på de sociale medier” (Bilag 5: 25). Birkemose påpeger, at
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indholdet spiller på forargelse, som er en handlingsmobiliserende følelse, der minder om vrede,
indignation eller frygt. Skarpvinklingen forårsager, at indhold som kan vække følelser i høj grad
opfordrer til, at læseren interagerer med budskabet (Christensen, 2016). Birkemose påpeger,
at Facebooks algoritme tilgodeser opslag, der modtager interaktioner, hvilket skaber en større
spredning af indholdet:

”Selvom der ikke er nogen der kender algoritmen, så er der ret bred enighed om,
at sådan noget som følelser og vrede, og for så vidt også glæde, er noget, som bliver
prioriteret højt af algoritmen, og det betyder, at når nogen liker noget, eller laver
sur reaktion på det, så får det noget medvind i algoritmen, og kommer ud til endnu
flere, som så kan reagere på samme måde.” (Bilag 5: 25).

Der er ingen tvivl om, at de to medier forstår at lave nogle overskrifter, som giver
forudsætninger for, at brugerne får lyst til at interagere og dele historierne, da
udlændingepolitik er noget, som optager de fleste danskere, hvoraf mange i stigende grad er
skeptiske overfor indvandring. Juhl mener ligeledes, at 24NYT og DKAs succes kan tilskrives, at
de er bedre til at forstå internettets muligheder i en tid, hvor medierne ikke har fundet ud af,
hvordan de skal tjene penge på internettet: ”Jeg tror simpelthen vi er dygtigere til at bruge
internettet, det er den korte forklaring. (…) Der er en økonomisk krise [i medierne], fordi der
ikke er nogen, der har løst den her gordiske knude. Der er ikke nogen der har løst, hvordan man
tjener penge på internettet.” (Bilag 3: 11). At medierne har en økonomisk udfordring
understøttes af, at de gratis alternativer giver en opfattelse af, at journalistik ikke er et produkt,
man skal betale for (Ørsten et al, 2015: 25).

Med baggrund i en række analyser som Mark Ørsten har foretaget, mener han ikke, at denne
form for skarpvinklet indhold er et udtryk for en generel opfattelse eller efterspørgsel blandt
befolkningen. Han ser det som en udvikling, som også er kendt fra USA, hvor brugerne af
højreorienterede, politiske medier i højere grad er tilbøjelige til at tilkendegive deres mening
og at dele det i deres sociale netværk. Det kan have noget at gøre med, at netop en kritisk
holdning til indvandring har betydning for deres identitet:
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”Danskerne er generelt ikke særlig glade for det, men de mennesker som bruger
det her, de er gladere for det. Det har nok noget at gøre med, at det i højere grad er
en del af deres identitet. De føler de har et budskab, som de skal ud med, og som
er værd at dele, for ellers kommer det ikke ud.” (Bilag 7: 35).

Ørsten omtaler brugerne og de alternative medier som ”de mennesker som bruger det her”,
hvormed han tager en vis afstand til både de to medier og deres læsere, som han indikerer har
en indvandrerkritiske holdning, og at det er en del af deres identitet. Eberholst anlægger
ligeledes en politisk vinkel, da han kommenterer på, hvorfor 24NYT og DKA har succes på de
sociale medier, hvilket skyldes, at de har en klar dagsorden med det, som de skriver:

”Det skyldes først og fremmest, at de er født til at være virale. Hvis man fraregner
DKA, så kan man sige, at de andre er stiftet af en mand, der udmærket godt ved,
hvad han laver, og som har en helt bestemt agenda med at skrive den type meget
delingsbar journalistik. For DKAs vedkommende, så er det noget de har adopteret
hen ad vejen, hvor de nærmest gør det til en kunst at lave overskrifter, der er
forkert (…) Det er klart, at hvis man har et dedikeret mål, så har man også
nemmere ved det, og især hvis man ikke måske føler det samme behov som
publicistiske medier for at fortælle en større sandhed.” (Bilag 6: 29).
Årsagen til deres succes skyldes ifølge Eberholst, at de i deres forretningsmodel har
inkorporeret de sociale medier til at kunne sprede deres historier og budskaber, og at de har et
politisk formål med den type journalistik, hvilket læner sig op ad partipressen (Hjarvard, 2008:
68). Dette stemmer overens med, at opslag der vækker en følelse hos brugeren oftest vil blive
interageret med og delt flest gange jf. de sociale nyhedskriterier på side Han giver ydermere
udtryk for, at DKAs skarpvinklede overskrifter er ”forkerte”, og at de ikke har til formål at
skildre en tilstræbt objektiv sandhed, hvormed han indikerer, at de ikke er troværdige, hvilket
læner sig op af fairness-begrebet. Her synes ligeledes at være en opfattelse af, at de to medier
laver dårlig journalistik, fordi det er holdningspræget. Som analysedel 1 viste, stereotypiserer
de to medier indvandrere og lader egne holdninger komme til udtryk, hvormed de ikke lever
op til kravene for journalistisk fairness (Jønch-Clausen og Lyngbye, 2007: 94-95).
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At 24NYT og DKA modtager flere interaktioner på deres opslag, end de etablerede medier gør
skyldes ifølge Jeppe Juhl også, at indholdet er målrettet et bestemt segment, der får det indhold,
som de gerne vil have: ”Og så må man også sige, at de emnevalg vi har, for vi er jo ikke
omnibusaviser, vi rammer en målgruppe, som er loyale og som ræsonnerer meget med det
udgangspunkt som de to medier har.” (Bilag 3: 11). Da brugerne er loyale er der indikationer
på, at de befinder sig i et såkaldt ekkokammer, hvor de bliver bekræftet i en holdning, der kan
siges at udspringe af et smalt ideologisk univers, hvilket kan skabe polarisering lige så vel som
det kan påvirke den frie meningsdannelse (Schrøder et al, 2017: 20; Del Vicario et al, 2016,
558).

Juhl tager dermed afstand fra omnibusavisen, og bifalder i stedet en form for hybrid mellem
parti- og segmentpresse som med en smal stofudvælgelse med politiske motiver bekender
kulør og sigter efter en specifik målgruppe (Hjarvard, 2008: 68; Schultz, 2007: 20). Ifølge
Ørsten viser de studerende på journalistuddannelsen stigende interesse for et brud med
objektiviteten for i stedet at blive mere holdningsprægede, fordi det er det, der fungerer på de
sociale medier:

”Nu sidder jeg jo på en journalistuddannelse, og der diskuterer vi med jævne
mellemrum med vores studerende, og nogle af dem mener jo, at det er meget
vigtigt at bryde med den tilstræbte objektivitet og blive mere personlig i
budskabet, fordi man kan sige, at hvis man kigger på de sociale medier, så er den
måde man kommunikerer på de sociale typisk mere personlig, mere følelsesladet,
fordi det er det, der generer flest interaktioner.” (Bilag.: 36).

Mediernes ”blinde” vinkler
Analysedel 1 viste, at både 24NYT og DKA udvælger historier, som sammenkæder kriminalitet
og indvandring. Det knytter sig til en almen forståelse af, at når så mange indvandrere begår
kriminelle handlinger, så skal indvandringen stoppes. Dette delte ræsonnement kan tolkes som
diskursen om, at indvandring er et samfundsproblem, som afkræver politisk handling. Juhl og
Tørning, der har politisk tilknytning til Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, giver begge udtryk
for, at medierne undlader at beskæftige sig med indvandreproblematikken i tilfredsstillende
grad, og at det er derfor, de nye medier kommer til. De trækker begge på diskursen om, at
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medierne har et troværdighedsproblem, fordi pressen ikke kan være fri og uafhængig med
reference til, at størstedelen af de danske journalister er venstreorienterede (Albæk et al, 2010;
Andreassen, 2012). Juhl mener, at mediebilledet har været skævvredet siden partipressen
ophørte:

”Det er fordi den vinkling, der er kommet, og de historier og den prioritering der
er kommet igennem snart 40 år siden partipressen blev ophævet, den er
skævvredet. 60% af befolkningen kan ikke se eller genkende den virkelighed de
hører, ser eller læser i medierne, i forhold til den virkelighed de oplever, når de
går ned ad gaden (…) Der er en mistillid til pressen, og det er derfor der opstår
alternative medier. Vi opstår jo ikke ud af et vakuum, vi opstår, fordi der er et
behov.” (Bilag 3: 14).

Juhl henviser til den debat, der i mange år har kendetegnet mediedebatten. Det er dog ikke
bevist, at journalisternes politiske overbevisning skulle have indflydelse på det journalistiske
håndværk (Hjarvard, 2007; Albæk et al, 2010). Derfor skulle medierne være ude af trit med
offentligheden, da de ikke vil erkende, at integrationen har slået fejl, hvilket mange borgere
skulle have bemærket. Det skulle være en udvikling, der har stået på siden partipressen blev
ophævet, og derfor imødekommer de nye medier en efterspørgsel hos en del af befolkningen.
Tørning mener ligesom Juhl, at medierne i vid udstrækning ikke problematiserer indvandring
og integration, så ”alle” føler, at deres holdning bliver repræsenteret i de medier, som de betaler
for gennem medielicensen:

”De bliver nok også nødt til at være mere nuancerede. Hvis vi snakker Danmark
alene isoleret set, så bliver de nødt til at anerkende, at vi har 20-35 % af
befolkningen, som dybest set er meget, meget kritiske overfor indvandring. Der
var en ny undersøgelse der viste, at op mod 60 % mente, at vi ikke skulle have
mere ikke-vestlig indvandring til Danmark. De [medierne] bliver nødt til at
arbejde, når de har nogle blank spots, så de på en eller anden måde får tilbudt
noget mere diversitet. Det kunne også siges om globalisering, EU og FN-dækning.
Man bliver nødt til at anerkende, at når vi alle sammen betaler til medierne, så
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bliver alle også nødt til at opleve en vis tilfredsstillelse af deres nysgerrighed, og
det mener jeg ikke vi gør i dag.” (Bilag 4: 23).

Både Juhl og Tørning refererer til en undersøgelse af Gallup foretaget for Berlingske, der rigtigt
nok viser, at 2 ud af 3 danskere vil begrænse muslimsk indvandring (Winther og Burhøi, 2017).
Dette understøtter, at der som udgangspunkt eksisterer et marked for holdningsprægede og
indvandrerkritiske nyheder, som analysedel 1 viste, at 24NYT og DKA står for. Tørning omtaler
”nysgerrighed” som et kriterie for, hvad medierne bør interessere sig for, og kritiserer dermed
nyhedsdækningen for at være unuanceret, fordi den efter hans opfattelse ikke skildrer
problemerne ved indvandring. Hvorvidt medierne i bred forstand ikke stiller sig kritiske
overfor indvandring er ikke op til specialet at afgøre, men både Juhl og Tørning trækker på en
diskurs om, at medierne beskriver en virkelighed, som et udsnit af befolkningen ikke kan
genkende sig selv i.

Også Birkemose påpeger, at fremkomsten af de nye medier sker som resultat af den
troværdighedskrise, der præger både politikere og medierne, og at den virkelighed som
medierne skildrer ikke stemmer overens med den virkelighed, som en del af befolkningen
oplever:

”Der er også nogle store befolkningsgrupper, formentlig nogenlunde de samme,
som også har tabt tilliden til politikerne, som ikke føler, at de er blevet hørt af
medierne, ikke føler at medierne skriver eller beskæftiger sig med det, der betyder
noget for dem, og som i det hele taget synes, der er langt fra der, hvor de lever eller
eksisterer, og så til den medievirkelighed som de kan se, hvis de skulle finde på at
købe en avis eller åbne for tv-avisen.” (Bilag 5: 27).

Den tillidskrise som både politikere og medier oplever skyldes altså ifølge Juhl, Tørning og
Birkemose, at der ikke er samhørighed mellem en del af befolkningen på den ene side og
politikere og de etablerede medier på den anden.
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Ørsten mener dog ikke, at det er noget der gør sig gældende for hele befolkningen, da de ikke
ønsker journalistik, der er for politisk. Dette stemmer overens med, at 24NYT og DKA
henvender sig til et bestemt segment, som abonnerer på en indvandrerkritisk holdning, hvilket
ikke er repræsentativt for den danske befolkning:

”At de netop gør det, som Den Korte Avis og de andre ser en stolthed i, at de
politiserer og vælger bestemte politiske budskaber fremfor andre, det er det, som
de almindelige brugere af de almindelige nyhedsmedier er skeptiske overfor. De
foretrækker nyhedsmedier, som ikke gør det, men som er neutrale eller tilstræbt
neutrale, og som så vidt muligt vinkler flere sider af en sag. Så det er noget med, at
der er en begrænset del af befolkningen der synes én ting, men størstedelen af
befolkningen synes i virkeligheden noget andet. Og det er så, fordi dem der er
utilfredse typisk ytrer sig mere, end dem som er tilfredse med det hele.”
(Bilag 7: 36).

Ørsten påpeger, at det er et mindretal af den danske befolkning, der efterspørger
holdningspræget journalistik med politiske motiver, og at størstedelen af befolkningen ikke
ønsker journalistik, der er for politisk, hvilket kan ses som et forsvar for den tilstræbte
objektivitet. Det er ikke til at sige med sikkerhed, hvorvidt utilfredsheden hos en del af
befolkningen skyldes, at de ikke kan genkende den virkelighed, som medierne skildrer, men
ikke desto mindre synes der at være en opfattelse af, at det er tilfældet.
Delkonklusion
På baggrund af analysedel 1 kan det konkluderes, at 24NYT og DKA sammenkæder indvandring
med kriminalitet, hvilket skaber et entydigt billede af, at indvandring er et samfundsproblem.
Indvandrere bliver således gjort til syndebukke, hvor danskerne, eller i DKAs tilfælde de etniske
beboere, er ofre for indvandrernes kriminelle handlinger, hvilket trækker på en
indvandrerkritisk, populistisk diskurs (Wodak, 2015: 4), som kendetegner de nationalistiske
og borgerlige partier Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Løsningen om en strammere
udlændingepolitik forekommer implicit hos 24NYT ved at stille deres læsere et retorisk
spørgsmål i bunden af artiklen, mens det hos DKA er eksplicit.
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DKA refererer i overvejende grad til historier, der har fundet sted uden for landets grænser.
Især Sverige er en foretrukken reference. Historierne bruges som skræmmeeksempler på,
hvordan det danske samfund kan ende med at være plaget af ”parallelsamfund”, ”grov
kriminalitet”, ”kvindeundertrykkelse” m.m., hvis der ikke anlægges en hårdere udlændinge- og
asylpolitisk linje. 24NYT udvælger hovedsageligt nyheder fra enten politiafdelingernes
twitterprofiler eller lokalaviser, hvor indvandrere har begået kriminalitet, hvilket skaber et
samlet billede af, at indvandring er ensbetydende med kriminelle handlinger. 24NYT
sammenkobler kriminalitet med ord som ”anden etnisk herkomst”, ”mellemøstlig”,
”udlændinge”, ”asylansøgere” og ”arabere”, hvilket stereotypiserer indvandrere som
kriminelle. Dermed skabes en os-dem diskurs (Hjarvard, 2008: 109), hvor danskerne er ofre
for indvandreres ugerninger (Wodak, 2015: 4)

Begge medier skarpvinkler desuden deres overskrifter, hvilket gør historierne delingsbare på
de sociale medier. Denne skarpvinkling søger at vække en følelse i folk, hvilket kan forklare,
hvorfor de har succes på de sociale medier. Det giver ligeledes forudsætninger for, at deres
artikler og budskab bliver delt (Christensen, 2016).

Medierne er som tidligere nævnt ikke underlagt Pressenævnets etiske regelsæt, og lever heller
ikke op til det journalistiske ideal om tilstræbt objektivitet eller fairness (Jønch-Clausen og
Lyngbye, 2007: 94-95). I DKAs tilfælde tager de gennemgående side i sagen, de lader ikke den
angrebne part komme til orde, og de lader egne holdninger og fordomme komme til udtryk. De
stereotyperer bestemte befolkningsgrupper med et politisk formål, og har derudover en
lemfældig omgang med kilder, som hovedsageligt oplistes i bunden af artiklerne. Kilderne
udvælges ligeledes efter den holdning, som fremtræder i artiklerne. Den subjektive udvælgelse
af nyheder bevirker, at der tegner sig et stereotypt billede af indvandrere som kriminelle. Dette
fremgår dog mere implicit, end tilfældet er for DKA.

Ud fra Mandag Morgens definition af at vildledende og partiske nyheder er fake news samt
Danmarks Biblioteksforenings råd ”Fordomsfuld?” kan både 24NYT og DKAs artikler siges at
være fake news. Det skyldes, at medierne har en bestemt politisk dagsorden, der kommer til
udtryk ved måden hvorpå den sociale verden konstitueres ved at sammenkæde indvandring og
kriminalitet, og da det kan forekomme fordomsfuldt at være kritisk over for indvandring.
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Medierne opstår som et resultat af en mediekritik der går på, at de etablerede medier skildrer
virkeligheden på en måde, som en del af befolkningen ikke kan nikke genkendende til. Dette
har skabt et marked for holdningsprægede og indvandrerkritiske medier, der kombinerer
parti- og segmentpressen (Hjarvard, 2008: 68; Schultz, 2007: 20). 24NYT og DKA synes at
imødekomme en efterspørgsel hos et segment, som i forvejen abonnerer på en
indvandrerkritisk holdning. Ifølge Juhl er der tale om en loyal målgruppe, som ræsonnerer
meget med mediernes synspunkter. Det kan have konsekvenser for den frie meningsdannelse
og skabe polarisering, hvis brugerne af medierne kun får deres nyheder fra medier, der
udspringer af et smalt ideologisk univers (Del Vicario et al, 2016, 558; Schrøder et al, 2017: 20).

4.5 Analysedel 2: Artikler om falske nyheder af 24NYT og DKA
Følgende analyse tager udgangspunkt i to lederartikler af Jeppe Juhl på 24NYT samt en artikel
skrevet af Ralf Pittelkow og Karen Jespersen og en artikel af Ralf Pittelkow på DKA. Da de to
artikler af 24NYT er ledere, er det som oftest chefredaktøren, der udtrykker redaktionens
holdning. For DKA gør det samme sig for så vidt gældende, da Pittelkow og Jespersen begge er
redaktører på DKA. På DKA angives det dog som tidligere nævnt ikke, hvilken genre der er tale
om, hvormed de fremstår som almindelige artikler. Analysen har til formål at komme til en
forståelse af, hvordan de to medier opfatter den danske medievirkelighed, herunder hvordan
de italesætter og forstår falske nyheder.

4.5.1 Artikler om falske nyheder af 24NYT
Medierne er bange for dem, der fortæller hele sandheden
”LEDER: Poul Madsen: LAD SKATTEBORGERNE BETALE FOR KONTROL MED NYE MEDIER”
(24NYT, 26/3-2017) lyder overskriften på en leder af Jeppe Juhl, og der er således tale om Juhls
personlige holdning til medierne i forbindelse med fake news. I overskriften fremgår samme
form for skarpvinkling, som kendetegner 24NYTs artikler, og ydermere er det skrevet med
store bogstaver, hvilket udtrykker, at han så at sige taler med store bogstaver. Poul Madsen er
chefredaktør ved Ekstra Bladet, og han citeres for at have sagt, at ”skatteborgerne” skal ”betale
for kontrol med nye medier”. Billedet er af Ekstra Bladets logo med en taleboble, hvori der står
”Fake news”, hvilket indikerer, at Ekstra Bladet laver falske nyheder. Årsagen til artiklen er, at
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Berlingske, Politiken, Ekstra Bladet og DR har diskuteret, om man skal lave en platform for
bekæmpelse af fake news efter norsk model, hvor en række større norske medier er gået
sammen om at lave en side ved navn ”faktisk.no”. Madsen har i den forbindelse foreslået, at
politikerne tager 10 millioner fra mediestøtten inklusiv milliarderne fra DR (Andreassen,
2017). Det bliver i lederen skarpvinklet således, at det lyder som om, at han eksplicit har sagt,
at skatteborgerne skal betale for kontrol med nye medier. Således anlægges der en økonomisk
vinkel på lederen.
Grunden til at denne snak om en platform som skal bekæmpe fake news skyldes ifølge Juhl, at:
”Cheferne for de store etablerede statsstøttede medier er desperate. Fundamentet under dem
er ved at skride. For at rette op på denne blodige uretfærdighed, overvejer de nu at oprette en
fællesejet platform efter norsk model, der skal bekæmpe fake news.” Juhl refererer til den
økonomiske udfordring, som især den trykte presse har stået med siden internettets
fremkomst, hvorfor han mener, at ”cheferne” for de ”store etablerede statsstøttede medier” er
”desperate” efter at finde en løsning. Han udtrykker sarkastisk, at det er en ”blodig
uretfærdighed”, at medierne angiveligt har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, og
sammenkæder initiativet til at være en metode til, at ”de statsstøttede medier kan bekæmpe de
nye konkurrerende medier.” Dermed bliver modstandsforholdet mellem de nye medier og de
etablerede medier italesat, så det lyder som, at medieeliten frygter konkurrencen og derfor vil
oprette en platform, der kan bekæmpe konkurrencen fra de alternative medier. Dette trækker
på det, som Wodak kalder elitekonspiration (Wodak, 2015: 4). Juhl uddyber, at
”mediechefernes desperation” er forståelig, og at den skyldes en økonomisk krise og en
troværdighedskrise:

”Mediernes oplag, seer- og lyttertal har været støt vigende i en årrække, især de
trykte dagblade er i kæmpe krise, og samtidig er det endnu ikke lykkedes for nogen
at finde en rigtig god model for sikker indtjening på Internettet. Oven i den
økonomiske krise skal så lægges den øjeblikkelige og dybt berettigede tillidskrise
til den statsstøttede journalistik. En tillidskrise der i Danmark har ført til en
opblomstring af alternative internetbaserede medier som eksempelvis DKA,
Folkets Avis, NewSpeek og 24NYT.” (24NYT, 26/3-2017).
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Juhl skaber et billede af, at de etablerede mediers troværdighedskrise skyldes den ”dybt
berettigede tillidskrise til den statsstøttede journalistik”. Mediernes troværdighedskrise
(Edelman, 2017: 12-13; Pagh-Schlegel, 2017; Radius Kommunikation, 2016: 6) skulle således
være forårsaget af, at medierne modtager mediestøtte. Dansk journalistik er præget af en høj
grad af professionalisme, der netop skal sikre den partimæssige uafhængighed på trods af
statsstøtte (Ørsten et al, 2015: 17). Juhl trækker dog i stedet på diskursen om, at journalisterne
ikke kan være objektive (Bro, 1998: 80), og at de er venstreorienterede (Albæk et al, 2010;
Andreassen, 2012).

Juhl udtrykker en populistisk diskurs, hvor folket er blevet undertrykket af en elite bestående
af politikere og medier, som ikke agerer i folkets interesse: ”Arbejderklassen og en støt stigende
andel af den lavere middelklasse, dem der på egen krop mærker konsekvenser af elitens politik,
har gennemskuet at pressen og de politiske magthavere i bund og grund har en fælles
dagsorden, der ikke harmonerer med deres ønske.” Han påtager sig dermed rollen som fortaler
for folkets interesse på bekostning af medierne og politikerne, som kommer til at fremstå som
ude af trit med den brede offentlighed, hvilket kendetegner en højreorienteret, populistisk
diskurs (Wodak, 2015: 4). Ifølge Juhl har eliten bestående af politikere og medier skabt fake
news-begrebet som ”forklaringsmodel” for den politiske udvikling med blandt andet Dansk
Folkepartis fremgang, Brexit og Trumps valgsejr. Forklaringsmodellen lyder, at: ”(…)
højreekstreme og alternative medier ved hjælp af løgnehistorier og manipulation har forført
den uvidende, uinformerede og skræmte under- og middelklasse.” Heri fremgår en sarkasme,
som udstiller medierne for deres manglende indsigt i at kunne forudse ”de politiske jordskælv
i Vesten”. Overordnet set kom den politiske udvikling da også bag på mange politikere og
medier, hvorfor Juhl bruger det som argument, at fake news er noget, som eliten har fundet på,
selvom det var Trump, der satte begrebet på dagsordenen. Juhls forståelse af fake news
harmonerer ikke med Mandag Morgens definitioner, og dette er derfor et udtryk for den
diskursive kamp om definitionsmagten. Afslutningsvist påtager Juhl sig en offerrolle, da han
giver udtryk for, at initiativet fra en række etablerede medier om en platform for afdækning af
fake news, er et angreb de nye alternative medier:

”Der sættes ikke navn på, hvem det angiveligt er, man vil være efter. Men der
hersker ingen tvivl om, at det er nye og konkurrerende medier som DKA,
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NewSpeek og 24NYT man vil forsøge at ramme. Vi har alle været udsat for massive
beskyldninger om løgn og manipulation fra den statsstøttede presse oven på
valget af Trump.” (24NYT, 26/3-2017).

Således mener Juhl, at initiativet fra de etablerede, statsstøttede medier er et forsøg på at lukke
munden på de nye medier, som altså synes at repræsentere det brede folks interesser, hvilket
er en elitekonspiration. Dermed positionerer han de nye medier og deres dagsorden i skarp
kontrast til det etablerede system, som har deres egen dagsorden, hvormed der er tale om en
hegemonisk diskurs, der har til formål at destabilisere mediernes troværdighed for
derigennem at fremme sin dagsorden (Fairclough, 2008: 52). Det ligger mellem linjerne, at Juhl
mener der er tale om censur, hvis man accepterer præmissen om, at de statsstøttede medier
undertrykker de nye konkurrenter ved at beskylde dem for at lyve og manipulere.

Mediernes fortæller kun den halve sandhed gennem fortielse og undladelse
”LEDER: MEDIERNES MASSIVE SELVBEDRAG – MEDIEBOSSERNE LYVER” (24NYT, 6/4-2017)
er titlen på en anden leder publiceret på 24NYT. Igen taler Juhl med store bogstaver. Af
overskriften fremgår det tydeligt, at mediet har en udtalt kritisk opfattelse af de etablerede
medier og deres måde at skildre virkeligheden på, og lederen er således en kritik rettet mod
alle medierne. Juhl undergraver således mediernes troværdighed, som han mener befinder sig
i et ”massivt selvbedrag”, og at ”mediebosserne” lyver. Ordvalget ”mediebosserne” er
skarpvinklet og antyder, at der er tale om mafialignende tilstande. Billedet viser en mand af
mellemøstligt udseende, som holder et skilt op, hvor der står ”SHARIAH FOR THE
NETHERLANDS – ISLAM WILL BE SUPERIOR”. Dermed fornemmer man, at temaet omhandler
den trussel, som islam udgør for den nationale identitet, hvilket er et højreorienteret,
populistisk narrativ (Wodak, 2015: 2). Lederen indledes med et angreb på ”mediebosserne”:
”Mediebosserne lyver over for sig selv og over for deres læsere. Konstant og uafbrudt. De lyver
hver dag. Ugen rundt. Året rundt. (…) Og de ved det ikke engang selv. For hos dem er løgnen
blevet til sandhed”. Juhl trækker på diskurser, som både har rod i mediernes
troværdighedskrise, Donald Trumps miskreditering af en række anerkendte medier og en
kritik af pressen, der blandt andet finder sted i Tyskland, hvor især indvandrerkritiske kredse
kalder pressen for ”lügenpresse”. I dette lægger ligeledes en kritik af, at medierne og
journalisterne ikke kan være objektive.
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Juhl mener, at redaktørerne er dybt begravet i et ”ekkokammer eller i ”Platons sorte hule” (…)
Man er blind over for anderledes og legitime positioner, fordi erkendelsen ikke har mulighed
for at opstå.” Ekkokamre opstår som bekendt, når man kun bliver præsenteret for holdninger,
som man i forvejen er enig med (Schrøder et al, 2017: 20), og hermed produceres en diskurs
om, at de etablerede medier er ekkokamre, der ikke vil anerkende andre holdninger, end dem
de selv præsenterer. Det samme kan man sige gør sig gældende for 24NYT, der efter Juhls eget
udsagn henvender sig til en loyal målgruppe, som ræsonnerer med en indvandrerkritisk
holdning. 24NYT og andre alternative medier med en indvandrerkritisk holdning sættes deraf
i opposition til de etablerede medier. 24NYT er blevet anklaget for at lave fake news i en række
medier, hvilket ifølge Juhl skyldes, at de vinkler anderledes. Han uddyber med, at medierne er
statsstøttede, hvilket er en kritik af mediesystemet:

”Se nu bare på de statsstøttede mediebossers nye yndlingsord: ”fake news”. Et
begreb, som de har opfundet for rent psykologisk at have en forklarings model på,
hvorfor de så massivt har taget fejl i alt mellem himmel og jord. Modellen går i al
sin enkelthed ud på, at de dumme, uinformerede og xenofobiske ofre for
globaliseringen er vildledt af onde nationalistiske højrenationalister ved hjælp af
falske og konstruerede nyheder.” (24NYT, 26/3-2017).

Her fremgår et modsætningsforhold mellem ”onde nationalistiske højrenationalister” og
”statsstøttede mediebosser”, hvorfor det synes at være et spørgsmål om politik, hvilket igen
trækker på diskursen om, at de danske journalister og etablerede medier er
venstreorienterede.

Diskursen om at fake news er elitens forklaringsmodel på en række valgudfald kom også til
udtryk i den foregående leder, hvormed diskursen reproduceres. Begrebet fake news kom som
tidligere nævnt først på mediernes dagsorden for alvor, da Trump påduttede det en række
amerikanske medier, men Juhl skaber igen et billede af, at det er medierne, der har opfundet
begrebet som forklaringsmodel på, at de ikke havde forudset Brexit, Trumps valgsejr og Dansk
Folkepartis fremgang ved forrige folketingsvalg. At medierne har ”opfundet” begrebet kalder
han ”højrøvet arrogance” og ”virkelighedsfornægtelse”, hvilket understreger, at Juhl ikke har
det store tilovers for mediesystemet.
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Han er af den opfattelse, at medierne har bedrevet fake news i årtier: ”Ikke i form af
konstruerede historier, men i form af journalistisk prioriterede undladelser og fortielser. Når
man kun fortæller den halve sandhed, så lyver man. Og det har de almindelige mennesker
gennemskuet.” Citatet indikerer, at de etablerede medier er ude af trit med ”de almindelige
mennesker”, hvilket viser sig ved, at medierne bevidst undlader og fortier at fortælle om
problemerne ved indvandring som den primære årsag til, at briterne meldte sig ud af EU, og at
Trump blev valgt til præsident. De etablerede mediers troværdighed undergraves ved at
antyde, at de fortæller ”den halve sandhed”, og dermed påtager Juhl sig på vegne af ”de
almindelige mennesker” sig rollen at fortælle hele sandheden. De etablerede medier bliver
dermed italesat som nogle, der ikke handler i folkets interesser. Ved at undlade og fortie at
fortælle om problemerne ved indvandring, integration og globalisering udviser medierne: ”den
vanlige stank af arrogance og foragt for de almindelige mennesker, der mærker
konsekvenserne af elitens forfejlede multikulturelle projekt på deres egne kroppe.” Dette har
ligeledes rod i højreorienterede, populistiske narrativer, hvor folket er ofre for ”dem”
bestående af eliten (Wodak, 2015: 4).

Som et eksempel på en falsk nyhed i de etablerede medier henviser Juhl til en artikel på
Berlingske. Nyheden omhandler et hollandsk bøssepar, der ifølge Juhl blev ”brutalt overfaldet
med en boltsaks af en flok afstumpede marokkanske bøssehadere.” I artiklen blev etnicitet,
motiv eller kulturel baggrund ikke angivet, hvilket chefredaktør Tom Jensen kaldte en
undladelsessynd. Juhl mener således, at det er af stor betydning at fremhæve
gerningsmændenes etnicitet, da det vil styrke diskursen om, at indvandring er et
samfundsproblem. Afslutningsvist kritiserer Juhl journaliststanden for at være ”humanister”,
”globalister”, ”anstændige mennesker” som er ”frontkæmpere for det multikulturelle projekt”,
hvilket trækker på diskursen om, at de fleste journalister stemmer radikalt (Andreassen,
2012): ”De har deres egen politiske dagsorden, og dem der vinkler anderledes eller er uenige,
ja de laver ”fake news”.” Fake news bliver i denne forstand ikke et spørgsmål, der omhandler
journalistisk etik, men et spørgsmål om at promovere en bestemt politisk dagsorden fremfor
en anden.
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Delkonklusion
Juhl giver i de to ledere udtryk for, at medierne og politikerne deler samme dagsorden, og at
”under- og middelklassen”, ”arbejderklassen”, og ”de almindelige mennesker” har
gennemskuet det. Denne dagsorden refererer til en opfattelse af, at indvandring ikke er et
samfundsproblem hos ”statsstøttede” og ”venstreorienterede” medier, hvorfor de undlader at
berette om det, da det ikke stemmer overens med deres dagsorden. Ved at undlade og fortie at
fortælle om de problemer, som indvandring og integration fører med sig, er der altså tale om
fake news.

Juhl anlægger gennemgående et populistisk narrativ, hvor han gør sig til fortaler for de
almindelige mennesker, som har gennemskuet eliten. Han konstruerer således et billede af en
medievirkelighed,

hvor

”mediebosserne”

har

opfundet

fake

news-begrebet

som

forklaringsmodel på, at Dansk Folkeparti gik frem ved sidste folketingsvalg, at Storbritannien
meldte sig ud af EU og at Trump blev valgt som amerikansk præsident. Dette udtrykker en
elitekonspiration (Wodak, 2015: 4). Det bruges for at understøtte argumentet om, at medierne
er

”venstreorienterede”,

fordi

valgresultaterne

ikke

stemte

overens

med

deres

”multikulturelle” agenda, hvilket trækker på diskursen om, at journalisterne stemmer radikalt
(Albæk et al, 2010: 64; Andreassen, 2012).

Juhl ser initiativet for en platform for bekæmpelse af fake news efter norsk model, som en
række større danske medier har diskuteret, som et angreb på de nye medier, forårsaget af at
medierne oplever en økonomisk krise og en troværdighedskrise, der som tidligere nævnt ifølge
Juhl skyldes, at ingen medier har fundet ud af, hvordan man skal tjene penge på internettet samt
at ”de almindelige mennesker” har gennemskuet, at medierne er venstreorienterede. Derfor er
initiativet om en platform for bekæmpelse af fake news ifølge Juhl et udtryk for, at de etablerede
medier ikke er interesseret i den konkurrence, som de nye medier giver.

4.5.2 Artikler om falske nyheder af DKA
Mediernes bevidste fortielse er fake news
”En af de mest skælsættende nyheder i årevis bliver fuldstændig fortiet af de danske TVstationer og andre politisk korrekte medier” (DKA, 13/2-2017). Sådan lyder overskriften på en
artikel skrevet af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow. I overskriften fremtræder en kraftig
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værdiladning og vinkling, da en af de ”mest skælsættende nyheder i årevis” bliver ”fuldstændig
fortiet” af ”politisk korrekte medier”. Underoverskrifterne er ligeledes skarpvinklede: ”Løgn
gennem fortielse”, ”Opsigtsvækkende undersøgelse”, ”Danske mediers tavshed” og ”Falske
nyheder i megaklassen”.

”Politisk korrekt” bliver brugt til at tale nedsættende om medierne, fordi de ikke bringer en af
de mest ”skelsættende nyheder i årevis”, hvoraf det fremgår, at Jespersen og Pittelkow har en
kritisk holdning til medierne og deres nyhedsdækning. ”Politisk korrekt” refererer således til,
at medierne ikke er kritiske over for indvandring, hvilket altså er den korrekte holdning at have,
når man er venstreorienteret. Billedet viser en kvinde med en barnevogn, der drejer hovedet
efter tre kvinder, som er iført traditionel muslimsk beklædning med tildækning af håret,
hvormed man fornemmer, at der er tale om en nyhed, der vedrører problemerne ved
indvandring, hvilket er et gennemgående tema for DKA, som påvist i analysens første del.

Årsagen til artiklen er, at en international undersøgelse foretaget af den britiske tænketank
Chatham House, at gennemsnitligt 55% af befolkningen i 10 større, europæiske lande mener,
at videre indvandring fra hovedsageligt muslimske lande bør stoppe. Jespersen og Pittelkow
kalder tænketanken ”respekteret”, hvilket giver undersøgelsen troværdighed. Undersøgelsen
kommer kort tid efter, at Donald Trump havde underskrevet et dekret om at bremse
indvandring fra syv muslimske lande af frygt for terror, og kunne derfor være et udtryk for en
verdensomspændende tendens. De mener, at oplysningerne er ”indlysende vigtige for at forstå
omfanget af det folkelige oprør mod den politiske korrekthed, der præger Europa i disse år. De
hører naturligt hjemme i toppen af mediernes dagsorden”. ”Det folkelige oprør” er indbegrebet
af populisme, og heraf fremgår det, at DKA har et folkeligt standpunkt, hvilket understøttes af
analysens første del, der viste, at de gennemgående reproducerer en indvandrerkritisk diskurs.

I artiklen lægger Jespersen og Pittelkow ud med at konstatere sine kritiske opfattelser af de
danske medier og dansk journalistik som helhed, da det konstateres, at ca. 4 ud af 5 stemmer
på partier, der ligger til venstre for midten. Ud fra denne opfattelse italesætter DKA således
medierne som ”Journalistisk Venstreparti”, som ifølge dem dominerer mediebilledet med en
venstreorienteret synsvinkel på politik og samfund. Heri ligger det implicit, at Jespersen og
Pittelkow ikke mener, at journalister kan være objektive, fordi deres politiske overbevisning
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nødvendigvis må være styrende for deres vinkling, hvorfor de er ”politisk korrekte”. Dermed
forkaster de undersøgelsen, der konkluderer, at journalisternes politiske ståsted ikke har
indflydelse på deres arbejde (Albæk et al, 2010), for i stedet at trække på undersøgelsen der
viser, at 80% af danske journalister ville stemme rød-grønt i 2012 (Andreassen, 2012). I samme
ombæring nævnes det, at venstreorienterede medier taler meget om ”falske nyheder”, og at
begrebet bliver brugt mod folkene omkring Donald Trump. Som tidligere nævnt var det Donald
Trump, der påduttede fake news-begrebet på en stor del af de amerikanske medier, der stillede
sig kritisk overfor ham under valgkampen - ikke omvendt. Der synes her at være forvirring om,
hvad fake news i givet fald dækker over, men det kan udledes, at Jespersen og Pittelkow
trækker på Donald Trumps diskurs om, at en række medier laver fake news, hvilket
undergraver deres troværdighed. Når noget bliver brugt imod nogen konnoterer det angreb,
hvilket DKA indleder i den efterfølgende underoverskrift ”Løgn gennem fortielse”:

””Falske nyheder” optræder ellers i meget stort omfang hos Journalistisk
Venstreparti i de etablerede medier. Hovedparten af dem drejer sig ikke om, at
man påstår noget, som er direkte i strid med sandheden. Som regel er der tale om
mere slørede metoder. Den vigtigste af disse metoder er, at man fortier væsentlige
oplysninger. Det vil typisk være oplysninger, der ikke passer ind i det
venstreorienterede, politisk korrekte verdensbillede. Dermed giver man et falsk
billede af virkeligheden, uden at man direkte fortæller en løgn. Man lyver så at sige
gennem fortielse. Denne form for falske nyheder er meget farlig. Når de politisk
korrekte medier i stort omfang fortier et vigtigt emne, er det jo meget vanskeligt
for den almindelige seer, lytter og læser at gennemskue det.” (DKA, 17/2-2017).

I tekstudsnittet fremgår det klart, hvordan DKA opfatter fake news: Fake news er, når
informationer bevidst bliver undgået og fortiet af ”Journalistisk Venstreparti”, hvis det ikke
stemmer overens med en ”politisk korrekt” overbevisning, hvilket er en elitekonspiration
(Wodak, 2015: 4). Dermed forties et, i DKAs optik, bestemt ”vigtigt emne”, hvilket er folkets
modstand mod fortsat indvandring fra muslimske lande. Ved at bruge modaladverbiet, at det
”jo er vanskeligt at gennemskue denne form for fortielse”, gives udtryk for, at det for dem – og
antageligvis også deres læsere - er tydeligt, at det er tilfældet, og at det går udover den
”almindelige seer, lytter eller læser”, hvormed de fremstår som interessevaretagere for de
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almindelige borgere, hvilket trækker på en populistisk diskurs. Artiklen bliver således et
angreb på politikere og især medierne, som ikke vil oplyse danskerne om denne udvikling, men
i stedet ”boltrer sig i selv de mindste petitesser”, og gennem fortielsen laver ”falske nyheder i
megaklassen”.

Medierne er ukritiske i deres forsøg på at sværte Trump
I artiklen ”En såkaldt efterretningsrapport om Donald Trump og Rusland kan være en gigantisk
falsk nyhed – men flere medier gengiver den helt ukritisk” (DKA, 11/1-2017) kritiseres
amerikanske medier og TV2 for at viderebringe en nyhed om en rapport, hvis sandfærdighed
ikke er verificeret. Artiklen er publiceret den 11. januar 2017 og er skrevet af Ralf Pittelkow.
Årsagen til artiklen er, at det amerikanske underholdningsmedie Buzzfeed var kommet i
besiddelse af et dokument, der angiveligt skulle indeholde kompromitterende oplysninger om
Donald Trump og hans associeredes forbindelser til Rusland. Artiklen er en gennemgang og
forkastelse af de påstande, som der rejses i dokumentet, men Pittelkows problem opstår
imidlertid ved, at TV2 har dækket sagen:

”Skulle historien punktere, står TV2 med et alvorligt troværdighedsproblem.
Dagen igennem har historien været dækket på TV2 News og på TV2’s hjemmeside.
Her er den blandt andet lanceret under følgende overskrift ”USA-analytiker om
Trump-rygter: I værste fald kan vi stå med et nyt Watergate”. Som man kan se, har
den ikke fået for lidt i lanceringen. TV2 refererer behørigt, at både Trump og
russiske myndigheder afviser historien som usande. Men man sørger slet ikke for
at gøre det klart, hvor vakkelvorn historien er.” (DKA, 11/1-2017).

Pittelkow antyder, at TV2 har et problem med sin troværdighed, fordi de bringer en nyhed, hvis
sandfærdighed ikke er verificeret. Dette gøres ved at fremhæve den dramatiske og historiske
udlægning i overskriften, som TV2 har valgt at bruge, der refererer til en af de største politiske
skandaler i USA’s historie, Watergate. Watergate-skandalen fik i 70’erne daværende
republikanske præsident Richard Nixon til at nedlægge sit embede på baggrund af, at personer
med forbindelse til Nixon havde begået indbrud i demokraternes hovedkvarter. Det at han
kritiserer overskriften er selvmodsigende, da DKA ikke selv er blege for at skarpvinkle deres
overskrifter. Han mener, at ”man slet ikke sørger for at gøre klart”, at der er tvivl om historiens
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sandfærdighed, hvilket indikerer, at TV2 ikke stiller sig kritisk til rapportens oprigtighed. I
artiklen på TV2 som der henvises til, gøres der dog flere gange opmærksom på, at der er en stor
usikkerhed forbundet med rapporten, hvilket understreges af, at ordet ”hvis” optræder
adskillige gange, som fx: ”Watergate-lignende situation er 'worst-case'-scenariet, og at det vel
at mærke kun kan risikere at komme dertil, hvis de endnu ubekræftede oplysninger er sande”,
”hvis det er rigtigt”, ”hvis det vel at mærke er sandt” og ”Hvis - og der er et meget stort hvis der er hold i den her historie” (Blichert, 2017). Det er på sin vis på sin plads at kritisere TV2 for
at bringe en historie, der er præget af så stor usikkerhed. Historien er både sensationel og
konfliktpræget, og den kunne også være yderst aktuel og væsentlig – hvis den vel at mærke
viste sig at være sand. Hvis nyheder bygges på gisninger, formodninger og bliver et spørgsmål
om ”hvis”, mister medierne sin funktion som den fjerde statsmagt og deres beføjelser til at
definere sandheden på tilstræbt objektiv vis. Netop denne historie tyder på, at TV2 var for
optagede af at komme først med det sidste (Ørsten et al, 2015: 25).

Pittelkow fortsætter med at lange ud efter de amerikanske medier CNN, New York Times og
Buzzfeed, som kaldes ”rabiate Trump-modstandere”. Ordet ”rabiat” er afledt af rabies, som er
galskab, hvilket antyder, at medierne, herunder TV2, har en galskabslignende og aggressiv
holdning til Trump. Der trækkes her igen på Trumps diskurs om, at af en række anerkendte
medier, der stiller sig kritisk overfor ham og hans udmeldinger, laver fake news. En
undersøgelse viser, at CNN og New York Times fra 20. januar til 29. april 2017 har haft en
overvejende og betydelig negativ nyhedsdækning af Donald Trump. Således har 97 % af CNN’s
nyheder vedrørende Trump haft en negativ tone, mens det for New York Times tilfælde er 87
%. Neutrale nyheder, som udgør 1/3 af de samlede nyheder, er ikke medregnet i udregningen
(Patterson, 2017). Det er værd at bemærke, at antallet af negative historier om Trump er meget
høje, men det er dog ikke ensbetydende med, at tilstandene i det amerikanske mediebillede
også skulle gøre sig gældende i Danmark.

Det amerikanske mediesystem er anderledes end det danske, da de amerikanske medier ikke
har en tradition for statsstøtte, og derfor er der tydeligere tendenser på, at journalistikken i
USA er forudindtaget med enten demokratisk eller republikansk fortegn. I Danmark beskrives
medierne derimod som frie, uafhængige institutioner (Hjarvard, 2008: 67; Ørsten et al, 2015:
17), hvilket er en præmis, som hverken 24NYT og DKA synes at købe, fordi størstedelen af
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journalisterne i Danmark stemmer til venstre for midten (Andreassen, 2012). Han fremhæver
nogle ting i rapporten, som er ”mærkelige”, hvorefter hans afvisning af rapportens
sandfærdighed fremgår tydeligt: ”Der er ikke noget, der ligner en reel vurdering af denne kildes
troværdighed”, ”Man omtaler fx møder, der notorisk ikke har fundet sted.”, ”Påstandene er da
også helt udokumenterede”, ”nogle af påstandene [virker] rent ud groteske”. Ord som ”reel
vurdering”, ”notorisk”, ”helt udokumenterede” og ”rent ud groteske” italesætter rapporten, og
medierne der har bragt den, så det tydeligt undergraver deres troværdighed. Ved at
sætningerne er grammatisk aktive i stedet for passive, fremtræder Pittelkows opfattelse af, at
beskyldningerne ikke har hold i virkeligheden klart og tydeligt. Slutteligt giver han dog udtryk
for, at man:

”(…) ikke på forhånd [kan] udelukke, at nogle af påstandene mod Trump holder
vand. Det ved vi ikke. Men som helhed virker historien meget tvivlsom. Det lugter
af, af Trump-hadende medier og efterretningsfolk ikke har kunnet styre sig i deres
iver efter at få ram på den kommende præsident. Med falske nyheder i
megastørrelse. Det er ikke noget kønt syn. TV2 er et af de medier, der er løbet
med.”

Her giver Pittelkow udtryk for, at han ikke med sikkerhed kan sige, at der ikke er hold i nogle
af rygterne, hvormed han laver en rygdækning i sin argumentation. Medierne der har bragt
historien angribes dog stadigvæk for ”ikke at kunne styre sig i deres iver”, og at de laver ”falske
nyheder i megastørrelse.” Samme diskurs om, at de etablerede medier laver falske nyheder i
stor stil går her igen. Denne gang er det dog ikke som resultat af fortielse, men fordi større
amerikanske medier og TV2 bringer en nyhed, som der sandsynligvis ikke er hold i. Dermed
reproduceres en diskurs om, at de etablerede medier laver falske nyheder.

Delkonklusion
DKA giver i den ene artikel udtryk for, at ”politisk korrekte” medier undlader at fortælle, at
borgerne på tværs af en række vestlige demokratier har en kritisk holdning til indvandring. De
italesætter således medierne og journalisterne som ”Journalistisk Venstreparti”, hvilket er et
udtryk for en venstreorienteret dominans blandt journalisterne, som skinner igennem ved
deres udvælgelse af nyheder. Dermed er mediets opfattelse af falske nyheder, at det ikke viser
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sig ved decideret løgn, men derimod kommer til udtryk ved en fortielse af emner, som ikke
passer ind i et ”politisk korrekt verdensbillede”. Dette er et udtryk for den hegemoniske kamp
mellem de etablerede medier og de nye medier og udtrykker ligeledes en elitekonspiration
(Wodak, 2015: 4).

I den anden artikel langer Pittelkow ud efter TV2, som har bragt en nyhed, som er præget af
stor usikkerhed. Artiklen reproducerer diskursen om, at en række amerikanske – og i
Pittelkows opfattelse også danske - medier laver fake news. Dette skyldes den kritiske vinkel,
som medierne har til Trump, hvilket DKA ikke mener er berettiget. At DKA tager Trumps parti
skyldes sandsynligvis, at han er fortaler for en hårdere udlændingepolitisk linje og større
national suverænitet. Artiklen synes at forudsætte, at Trumps kritik af det amerikanske
mediesystem også kan bruges som et angreb på det danske mediesystem. Dermed fremgår
artiklerne som en mediekritik, der går på, at de danske medier ikke er frie og uafhængige jf.
omnibustanken (Hjarvard, 2008 66), fordi de bevidst undlader og fortier oplysninger, som
befolkningen, ifølge dem, bør få at vide, hvormed de trækker på en populistisk diskurs.

4.6 Diskussion af analysedel 1 og 2
Følgende afsnit vil diskutere de analytiske resultater, som analysedel 1 og 2 tilvejebragte i
samspil med specialets teoretiske grundlag. Analysedel 1 omhandlede, hvordan de to medier
skildrer virkeligheden. Analysedel 2 bestod af en analyse af to artikler af DKA og to artikler af
24NYT, hvor mediernes forståelse af den danske medievirkelighed i forbindelse med debatten
om falske nyheder fremgik. Med afsæt i de to analysedele diskuteres følgende to
underspørgsmål:
•

Hvorvidt kan 24NYT og DKA siges at lave fake news?

•

Hvad kan journalistikken og medierne gøre for at højne troværdigheden?

Hvorvidt kan 24NYT og DKA siges at lave fake news?
Analysedel 1 viste, at både 24NYT og DKA konstruerer en virkelighed, hvor indvandring og
kriminalitet hænger sammen, hvormed indvandring fremstår som et samfundsproblem.
Problemerne ved indvandring er vidtrækkende, og løsningen på disse problemer er en
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strammere udlændingepolitik. Således virker begge mediers artikler politiserende, da de
trækker på en indvandrerkritisk diskurs, som herhjemme er kendetegnet ved højreorienterede
partier som Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Derfor vil begge medier kunne siges at lave
dels ”vildledende” og ”partiske nyheder” og for at være ”fordomsfulde” jf. Mandag Morgens
definitioner og Danmarks Biblioteksforenings råd ”Fordomsfuld?”.

Birkemoses definition af hvad fake news befinder sig i grænselandet mellem dårlig journalistik,
der har et politisk formål, og deciderede falske nyheder, hvor noget er fabrikeret med vilje:

”Jeg anser ikke Den Korte Avis for at lave fake news. I mine øjne er det journalistik
med kraftigt bias, og det er dårlig journalistik, men decideret fake news har jeg
ikke set dem praktisere endnu (…) Fake news er, når noget er fabrikeret med vilje
med forsæt, og det skal være camoufleret som journalistik. De [24NYT] bruger alt
fra den journalistiske værktøjskasse. Det ligner journalistik. Da jeg skrev min
artikel om, at fake news var kommet til Danmark da 24NYT udkom, der var de
anonyme. Det taler til deres ære, at de nu erkender, at de er en politisk blog, eller
at de har et politisk mål, men da det ikke er noget der er tydeligt angivet overalt,
så synes jeg ikke det fuldstændigt hvidvasker dem.” (Bilag 5: 25-26).

Birkemose har ikke set DKA lave falske nyheder ”endnu”, og det viser sig også, at hans opfattelse
af 24NYT ændrede sig, da det viste sig, at Jeppe Juhl stod bag mediet, selvom han ikke mener,
at det ”fuldstændigt hvidvasker dem”. Dermed skelner han mellem dårlig journalistik, som han
mener både 24NYT og DKA er eksempler på, og deciderede fake news.

Eberholst mener heller ikke, at 24NYT og DKA laver fake news, men at der derimod er tale om
propaganda: ”24NYT og andre lignende sider, som har et tydeligt politisk mål, det er altså et
eller andet sted at sammenligne med propaganda i gamle dage. Der er ikke noget i vejen med
at lave propaganda, problemet er bare, at det ikke som sådan er specielt legitim journalistik og
arbejdsmetode.” (Bilag 6: 31). Man kan argumentere for, at propaganda henviser tilbage til
partipressen, hvor man forsøgte på at påvirke folkets holdnings- og meningsdannelse ved at
kommunikere sine politiske budskaber. Han henviser også til, at det ikke er legitim journalistik,
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hvilket antyder, at der ikke er tale om tilstræbt objektiv journalistik, hvilket analysedel 1
påviste heller ikke er tilfældet for de to medier.

Også Tørning skelner mellem decideret falske nyheder, der er objektivt forkerte, og falske
nyheder: ”(…) hvor man i stedet gør det med propagandahensigter, hvor man måske udnytter
nogle synergier på de sociale medier til at sprede et falsk billede af virkelighed, altså noget der
ikke har substans og hold i.” (Bilag 4: 21). Tørning nævner ligeledes propaganda, og refererer
til de falske nyheder, der kan sprede sig på de sociale medier, som ifølge Schrøder et al er en af
konsekvenserne ved, at danskerne bruger de sociale medier til at få deres nyheder (Schrøder
et al, 2017: 20). Han mener dog også, at der også findes den form for falske nyheder, der hedder
udeladelsesnyheder, ligesom 24NYT og DKA har en opfattelse af:

”Der ligger jo det i det, at hvis du tænder for TV2 News eller DR, så stoler du på, at
de har valgt det vigtigste der var den dag. Hvis det er sådan at medierne
systematisk udelukker nogle ting, så synes jeg også vi får hvis ikke falske nyheder,
så en falsk nyhedsdækning (…) I årene der kommer, tror jeg journalisterne
kommer til at tænke grundigt over, hvordan man vinkler historier. Det at man
vælger en vinkel kan jo også give en ubalance på en eller anden måde, hvis man
altid vælger de samme vinkler, selvom der er mange vinkler til stede i samfundet
(…) (Bilag 4: 22).

Tørning trækker på diskursen om, at de etablerede medier fremmer nogle emner fremfor
andre, og at de derfor ikke er i øjenhøjde med en del af befolkningen, fordi de ”altid vælger de
samme vinkler”, hvorfor de nødvendigvis må overse nogle andre, hvilket udtrykker en
elitekonspiration (Wodak, 2015: 4). Dette bygger igen på en opfattelse af, at befolkningen føler
sig overhørt. Han refererer i interviewet til, at Ulrik Haagerup siden 2008 har arbejdet med
nyhedskriteriet konstruktiv journalistik som nyhedsdirektør på DR, hvilket ifølge ham
resulterer i en ”falsk nyhedsdækning”. At det tit er de samme vinkler der lægges er en
opfattelse, som analysedel 2 viste, deles af Juhl. For ham er fake news ikke andet end et begreb
der bruges om dem, man er uenige med: ”Det sker dagligt når du ser DR og TV2 News, når
journalisten ikke stiller de spørgsmål der burde blive stillet. Hvorfor stiller du ikke dét
spørgsmål (…) Fake news eksisterer ikke i mainstream pressen som sådan, fordi hvad er
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upsiden på at lave en falsk nyhed? Det er idioti. Fake news er det, når man er uenig med noget.”
(Bilag 3: 15). Som analysedel 2 viste, brugte Juhl altså selv fake news-begrebet mod medierne,
hvis skildring af virkeligheden han er uenig med. Begge henviser således til, at de er uenige med
journalisternes vinkling, da de repræsenterer folkets interesserer, hvilket har rod i en
populistisk diskurs.

Ørsten mener, at en falsk nyhed: ”(…) er noget information, der er skrevet efter den omvendte
nyhedstrekant, men hvor der ikke er nogen verificerbare kilder, som understøtter den påstand,
som historien er skrevet efter.” (Bilag 7: 39). Han mener ikke, at det kan bakkes op med fakta,
at en del af befolkningen skulle føle sig overhørt:

”Så bliver jeg nødt til at spørge, hvad belægget er for den påstand. Jeg har en
undersøgelse, hvor jeg har spurgt den danske befolkning, men hvad har de andre?
Medmindre de har undersøgt det, så er det jo den der forestilling om, at nogen føler
sig meget overhørt (…) Vi har spurgt folk, om de i højere grad vil have
nyhedsmedier, der er politiske, eller om de vil have nyhedsmedier, som er ligesom
de klassiske, og der svarede de i hvert fald, at de vil have nyhedsmedier som de
klassiske, altså nyhedsmedier der ikke er politiske.” (Bilag 7: 23).

Ørsten skaber et modsætningsforhold mellem ”de andre”, som er de holdningsprægede,
subjektive medier, og ”de klassiske” objektive, nyhedsmedier, hvilket skyldes en opfattelse af,
at journalistik skal være tilstræbt objektive eller fair (Jønch-Clausen og Lyngbye, 2007: 94-95).
Ligeledes påpeger han, at den danske befolkning ikke vil have politiske medier, hvilket stemmer
overens med, at journalisterne ikke vinkler politisk, hvilket Albæk et al (2010) også
konkluderer. Selvom Ørsten ikke mener, at ”de andre” har belæg for den påstand, at folket føler
sig overhørt, så er både 24NYT og DKA selvfinansieret af indtægterne fra annoncekroner, og da
de ikke modtager mediestøtte tyder det på, at dele af befolkningen rent faktisk efterspørger
nyhedsmedier som er politiske.

Man kan således ikke have en diskussion om fake news i en dansk kontekst uden at berøre
politik. Analysen viste, at de to nye medier skildrer virkeligheden på en måde, som
sammenkæder kriminalitet og indvandring. Den subjektive udvælgelse af nyheder kan bevirke,
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at det får en kompleks verden og et komplekst problem som indvandring og integration til at
fremstå simpelt, fordi problemerne og løsningerne bliver skildret sort/hvidt.

Der er dog ikke grundlag for at kalde skarpvinklede, politiserende og holdningsbaserede
artikler for fake news. Det er ikke til at komme uden om, at de nye medier har læsere, og det er
muligt, at de netop abonnerer på en indvandrerkritisk holdning, fordi de har grund til det, eller
fordi de ikke kan genkende sig selv i den virkelighed, som de etablerede medier skildrer. Fake
news-begrebet giver således mulighed for at brugt som et politiskladet angreb på en modpart,
hvis synspunkter man er uenig i. Dette synes netop at være tilfældet med Mandag Morgens
definition og Danmarks Biblioteksforenings råd, hvis definitioner giver mulighed for at
klassificere 24NYTs eller DKA som fake news. Omvendt mener 24NYT og DKA, at de etablerede
medier laver fake news gennem fortielse og undladelser. Når det etablerede system, eller eliten,
som Mandag Morgen og Danmarks Biblioteksforening kan siges at repræsentere, har magten
til at definere, hvad der er fake news, kan de bidrage til den opfattelse, at indvandrerkritiske
nyheder er falske og vildledende. Dermed legitimerer og udvider de fake news-begrebet, som
synes at gøre mere skade end gavn i forhold til mediernes overordnede troværdighed. For når
de etablerede medier og de nye medier anklager hinanden for det ene og det andet, bliver
offentligheden vidner til en kamp mellem medierne, som kan efterlade en tvivl om, hvad der er
sandt og falsk. Selvom konflikt plejer at være garant for den gode historie, bør konflikten i dette
tilfælde nedtrappes, og i stedet bør journalistikken bruge diskussionen om fake news til at kigge
indad.
Hvad kan journalistikken og medierne gøre for at højne troværdigheden?
Der er blandt interviewpersonerne bred enighed om, at faktatjek vejen er frem, hvis
troværdigheden skal øges. Ørsten, som også i 2015 pegede på, at den journalistiske praksis er
udfordret af et øget produktionspres (Ørsten et al, 2015: 25), påpeger, at troværdighedskrisen
skyldes, at der ukritisk viderebringes tvivlsomme historier, hvor man ikke er transparent om,
hvad det er for en historie og hvorfor den har relevans, og at journalisterne på nuværende
tidspunkt ikke gør nok ud af at faktatjekke:

”En af de ting nyhedsmedierne ikke er så gode til, når man surveyer dem, det er, at
journalister ikke føler de skal gøre så meget ud af at faktatjekke forskellige typer
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informationer (…) Generelt set skal man jo ændre sin praksis lidt, så man i højere
grad sørger for at faktatjekke alle sine historier. Det er jo ofte sådan, at journalister
henter mange historier fra alle mulige besynderlige udenlandske platforme, som
de egentlig ikke rigtig bekymrer sig om at faktatjekke (…) Og så skal man jo i højere
grad vinde troværdigheden overfor sine læsere ved at kunne dokumentere, hvor
man har det fra. Hvad var vejen fra historie til avis eller til tv eller radio, hvad er
der sket med den her historie, hvilke kilder har man brugt, hvilke kilder har ikke
lyst til at deltage (…) Det ville heller ikke skade, hvis man skrev færre historier.”
(Bilag 7: 40-41).

Et større fokus på faktatjek af den enkelte artikel før den bliver publiceret er et oplagt tiltag,
men det kan selvsagt være lettere sagt end gjort i en tid, hvor det handler om at komme først
med det sidste. Men tid er ensbetydende med kvalitet, og det er netop nu vigtigere end
nogensinde før, at journalistikken bliver mere gennemsigtig og gennemarbejdet, fordi der er
brug for indsigt og nuancer i informationsvirvaret (Kock et al, 2002: 11). Juhl mener også, at
produktionspresset på journalisterne gør, at det går for stærkt:

”Det eneste man kan gøre, om man er etableret medie, nyt medie eller journalist,
det er at bedrive god journalistik. Problemet er, at nyhedsstrømmen er så hurtig
og så hård, så ikke engang de store medier når at tjekke deres ting altid. Det gælder
bare om at være først på aftrækkeren. Så det er i høj grad op til medierne selv. Den
eneste måde at bekæmpe såkaldte fake news, det er ved at bedrive god
journalistik, og så påpege de fejl der måtte være, altså faktatjek.” (Bilag 3: 16).

Uden at uddybe hvad god journalistik er, må man på baggrund af analysen gå ud fra, at det i
24NYTs ikke er tilstræbt objektiv journalistik, der menes. Men er objektivitet nødvendigvis
ensbetydende med troværdighed? Når 24NYT og DKA i langt overvejende grad bringer artikler,
hvor indvandrere sammenkædes med kriminalitet, kan det give indtrykket af, at det kun er
dem, der begår lovovertrædelser, og det er ikke troværdigt. Men begivenhederne der beskrives
finder jo rent faktisk sted. Hvis Politiken eller Berlingske omvendt bragte indvandrerkritiske
nyheder gentagende gange, ville det højst sandsynligt foranledige en læserflugt, fordi det er et
unuanceret billede af virkeligheden. Én holdning er dog ikke nødvendigvis bedre end en anden,
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og i et demokrati hvor ytrings- og forsamlingsfrihed er grundlovssikret, skal der være plads til
alle meninger.

Tørning mener ligeledes, at faktatjek er vejen frem, og at det skal være en uafhængig tredjepart,
der tjekker artiklerne. Han mener også, at der er behov for mediediversitet, så der kommer flere
vinkler og nuancer frem i den offentlige debat:

”De skal levere noget der har en højere kvalitet og en højere troværdighed måske
netop ved at bruge fact-checkers så man ved, at det er troværdigheden det handler
om, så man ved, at når man læser noget i en avis, så er der nogen der har
kontrolleret det. De bliver nok også nødt til at være mere nuanceret (…) Man bør
sikre en høj grad af mediediversitet (…) Så kan man få den her levende dækning,
hvor der er mange forskellige vinkler. Og så skulle det jo gerne være sådan efter
10 års tvungen skolegang, at borgerne selv kan navigere i det.” (Bilag 4: 23).

Tørning nævner, at borgerne bør være rustede til at være kildekritiske, og derfor selv må
vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. Både 24NYT og DKA har en opfattelse af, at medierne
fortier og undlader at berøre problemerne ved indvandring, og man kan blive fristet til at
spørge, hvad det betyder for samfundet, at der kommer alternative vinkler på den virkelighed,
som de etablerede medier skildrer. I realiteten er det først et problem, hvis man ene og alene
opsøger information fra subjektive, holdningsprægede medier, fordi det kan give et ensidigt
billede af virkeligheden, hvilket har konsekvenser for den frie meningsdannelse (Schrøder et
al, 2017: 20). Hvordan kan man imødekomme denne mediekritik? Birkemose er ligeledes af
den opfattelse, at faktatjek skal gøres til en fast del af den journalistiske praksis, og mener
ligesom Tørning, at medierne skal blive bedre til at favne hele befolkningen:

”Og så kan de forbedre journalistikken. Begynde at lytte til alt hvad der rør sig.
Lytte til den kritik, som kommer i rigt mål lige nu (…) Jeg tror, at det er enormt
vigtigt at medierne bliver bedre til at anerkende holdninger og synspunkter fra
alle dele af befolkningen, så længe at de er underbygget med ordentlig fakta. Det
skal være lettere for folk fra Tingbjerg eller et andet sted, hvor det ikke er normalt
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at komme i avisen eller tv-avisen. De skal have lettere ved at komme til orde.”
(Bilag 5: 27).

Dette refererer igen til en opfattelse af, at der er en del af befolkningen, der ikke føler sig hørt.
For at imødekomme problematikken om fake news mener Eberholst, at der skal indføres en
mærkningsordning, som kan sikre, at kvaliteten er på plads. Dette betyder også et endeligt
farvel til omnibuspressens ” til alle” og et goddag til segmentpressens ”til nogle”:
”Vi skal indføre en eller anden form for mærkningsordning i journalistikken som
siger i hvor høj grad er det her egentlig noget, som er nøgternt, sagligt og neutralt
gengivet, og i hvor høj grad er det her noget, som skribenten og dennes
meningsfæller vil kunne stå på mål for, altså en eller anden form for
kvalitetsstempling. Det gør selvfølgelig ondt, at man skal bekende kulør, for det
gør selvfølgelig, at man ikke kan henvende sig til alle læsere længere. Men det er
simpelthen det man burde gøre, for så vil man ikke have en diskussion om fake
news, så ville man have en diskussion om holdning.” (Bilag 6: 34)

Diskussionen om fake news giver således anledning til, at journalistikken kan kigge indad, for
man kan tage lære af de ting, som de nye medier gør: De tilbyder en løsning, som læserne kan
forholde sig til. Dette behøver ikke nødvendigvis være i form af holdningspræget journalistik,
men måske ville en stillingtagen og granskning af de argumenter og udtalelser, som to parter fx
har i en given artikel. Har det hold i virkeligheden, og kan påstandene dokumenteres?

Når nogle af de etablerede medier bruger begrebet fake news eller dårlig journalistik til at
beskrive 24NYT og DKA, risikerer det ramme dem selv der, hvor man måske kan finde årsagen
til tillidskrisen. Ved at rette kritik mod de nye medier risikerer man nemlig, at det kan opfattes
som et politiskladet angreb, og det kan styrke diskursen om, at medierne er venstreorienterede.
For at imødekomme den kritik som en del af befolkningen synes at have ved at bakke op om
24NYT og DKA, bør journalisterne i stedet bruge diskussionen om fake news til at kigge indad
og løfte kvaliteten, blandt andet gennem en erkendelse af at indsigt ikke kan opnås ved, at man
stræber efter at komme først med det sidste. Kvalitet og troværdighed artikuleres som et øget
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fokus faktatjek, mere gennemsigtighed i den journalistiske bearbejdning, mærkningsordninger
af artiklerne, og mediediversitet som vil resultere i flere vinkler.
Skal medierne i fællesskab lave en form for fake news agentur, som man har set i fx Norge? Ja,
hvis formålet er at afsløre decideret falske nyheder, eller at gå politikerne efter i sømmene, som
DR Detektor står for. Men ellers er svaret nej, fordi det kan risikere at blive en form for elitær
censur, som blot vil være benzin på de nye mediers bål. Der skal være plads til alle holdninger
i et demokrati, og fake news bliver et farligt begreb, hvis det bliver brugt som et angreb mod
dem, man er uenige med, da det kun har til formål at undergrave troværdigheden hos
modparten. Hvis også magthavere begynder at bruge fake news-prædikatet om de medier, som
de er uenige med, så bliver det for alvor et problem, som ikke afhjælper hverken politikerne
eller mediernes troværdighedskrise. Fake news-begrebet bør ikke være et spørgsmål om
vinkling eller et politiskladet angreb på dem, man er uenig med, men et spørgsmål om, at en
nyhed er decideret falsk. Det vil både de informationsstærke, mindre informationsstærke og
informationssvage kunne forholde sig til.
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5. Konklusion
Specialet har undersøgt følgende problemformulering:

Hvordan skildrer 24NYT og Den Korte Avis virkeligheden, og hvordan udfordrer fake newsbegrebet mediernes troværdighed?

Problemformuleringen blev besvaret gennem en kritisk diskursanalyse. Det kan efter
analysedel 1 konkluderes, at 24NYT og DKA i marts måned 2017 havde et entydigt fokus på
problemerne ved indvandring, som begge medier sammenkæder med kriminalitet. 24NYT
udtrykker en diskurs, at indvandrere begår kriminalitet, og at danskerne ikke kan føle sig sikre.
Her får danskerne en identitet som ofre, mens indvandrere får en identitet som gerningsmænd.
DKA udtrykker en diskurs, hvor indvandring resulterer i blandt andet parallelsamfund,
sexforbrydelser, kvindeundertrykkelse og grov kriminalitet. DKA henter sine kilder i andre
højreorienterede medier, som overordnet har det tilfælles, at de er indvandrerkritiske og
nationalistiske. Den overordnede diskurs er, at indvandring er et samfundsproblem, som skal
løses gennem en strammere udlændingepolitik. Medierne trækker på en højreorienteret
populistisk diskurs, hvor indvandrere bliver brugt som syndebuk, hvor de etniske indbyggere
er ofre for indvandrernes kriminelle handlinger (Wodak, 2015: 4).

Specialet konkluderer, at højreorienterede medier som 24NYT og DKA kan siges at være et
resultat af medialiseringen af politik og de teknologiske muligheder, som resulterer i en hybrid
mellem en parti- og segmentpresse (Hjarvard, 2008: 68; Schultz, 2007: 20). De udvælger
bestemte emner, og skarpvinkler deres overskrifter så de opfordrer til en reaktion, hvilket
udtrykker tekstens budskab, som tilmed aftvinger en viral effekt. Det gør de ved at leve op til
de fem sociale nyhedskriterier (Christensen, 2016): Væsentlighed i form af moralsk forargelse,
identifikation i form af at nationen er ofre for kriminalitet begået af indvandrere, sensation i
form af at det er skarpvinklede nyheder, som man ikke er vant til at se det i de mere objektive
medier, aktualitet i form af at udlændingepolitik er et vigtigt emne i dansk politik, og konflikt i
form af en os-dem retorik, da brugerne af medierne i forvejen abonnerer på en
indvandrerkritisk holdning.
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Endvidere lever medierne ikke op til begrebet om journalistisk fairness (Jønch-Clausen og
Lyngbye, 2007: 94-95), da de ikke sørger for en balanceret journalistik, hvor de tilstræber
objektivitet. De er dog heller ikke underlagt Pressenævnets regler, som blandt andet skal sikre
god presseskik, herunder tilstræbt journalistisk objektivitet. Dette kan ses som en overordnet
mediekritik.

I analysedel 2 blev det undersøgt, hvordan 24NYT og DKA forholder sig til falske nyheder. Begge
medier udtrykker en diskurs, hvor medierne og journalisterne er venstreorienterede og
politisk korrekte, hvorfor de mener, at de etablerede medier undlader og fortier at fortælle om
problemerne ved indvandring. Denne diskurs har rod i en undersøgelse fra 2012 der viste, at
80% af de danske journalister ville stemme rødgrønt, heraf 30% på Radikale Venstre og blot
1% på Dansk Folkeparti (Andreassen, 2012). Dette kan beskrives som en elitekonspiration,
som ligeledes er en højreorienteret, populistisk diskurs (Wodak, 2015: 4). Undladelse og
fortielse er ifølge 24NYT og DKA falske nyheder, og dette synspunkt bakkes op af Kristian
Tørning. Der synes derfor at være tale om en ideologisk diskurs, som bunder i en mediekritik,
der trækker politiske tråde tilbage til forståelsen om, at journalisterne er røde lejesvende. Der
er dog ikke beviser på, at journalisternes politiske ståsted har indflydelse på det journalistiske
håndværk (Albæk et al, 2010).

Ud fra Mandag Morgens definitioner af falske nyheder og Danmarks Biblioteksforenings råd vil
man kunne argumentere for, at 24NYT og DKA laver falske nyheder, da de til dels er vildledende
og partiske, da det er holdningspræget, politiserende og skarpvinklet. Danmarks
Biblioteksforening råd ”Fordomsfuld?” kan tolkes som en opfattelse af, at det er fordomsfuldt
at være indvandrerkritisk. Ved at definere falske nyheder, legitimerer det etablerede begrebet,
hvilket ikke synes at være hensigtsmæssigt i forhold til mediernes troværdighed. Specialet
konkluderer, at 24NYT og DKA ikke bør kunne defineres som falske nyheder. 24NYT og DKA
skildrer virkeligheden ved at udvælge historier, der konstant reproducerer den overordnede
diskurs om, at indvandring er et problem. Det er både holdningspræget og politiserende, men
det gør det ikke til falske nyheder, da begivenhederne de skriver om finder sted. Da begge
medier har en relativ stor læserskare, må man gå ud fra, at en del af befolkningen abonnerer på
den opfattelse, som de præsenterer.
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Specialet konkluderer derudover, at fake news-begrebet dækker over to overordnede ting:
Enten til at beskrive en artikel, som er decideret falsk, eller at det anvendes som et angreb, der
bruges mod dem, man er uenige med. Fake news er et mudret begreb, som der er mange
definitioner af. Interviewpersonerne gav udtryk for, at det dækkede over enten fortielse,
undladelse, vinkling, propaganda og dårlig journalistik. Med Ugebladet Mandag Morgens
definitioner og Danmarks Biblioteksforenings råd, er begrebsforvirringen stor, hvilket ikke gør
det nemmere at navigere i, hvad der er op og ned. Diskussionen om fake news-begrebet kan
derfor undergrave mediernes overordnede troværdighed, da det skaber mere forvirring end
gavn i et medialiseret samfund, der flyder med information, hvor medierne i forvejen er
kendetegnet af en tillidskrise.

På baggrund af specialets resultater kan det samlet set konkluderes, at der er ét overordnet
tiltag, der vil kunne bidrage til en højere troværdighed hos medierne. Fake news skal
udelukkende være et udtryk for, at en artikel beviseligt er opdigtet og usand. Ellers bør
begrebet lægges i graven.
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6. Perspektivering
Følgende afsnit vil først perspektivere til anden teori, og efterfølgende præsenteres en række
forslag til videre forskning.

Teorirefleksion
Fairclough kan som tidligere nævnt kritiseres for ikke at være klar om, hvilke og hvor meget
teori man skal anvende for at undersøge den sociale praksis. Eftersom specialet beskæftiger sig
med fake news-begrebet i en dansk kontekst, havde det betydning for teorivalget.
Skriveprocessen har imidlertid åbnet op for andre teoretiske perspektiver, der kunne være
relevante at inddrage. Specialet fandt således, at de to nye medier udspringer af en mediekritik,
som har rod i, at medierne ikke skildrer virkeligheden, som den ser ud, og at journalister ikke
kan være objektive. Dette var også til debat tilbage i 1920’erne mellem filosof John Dewey og
samfundskritiker Walter Lippmann, som diskuterede mediernes og journalistikkens rolle i
demokratiet. Et andet relevant teorivalg kunne være Niklas Luhmann, der beskæftiger sig med
massemediernes meningsskabelse. Disse teorier ville kunne bidrage med en mediesociologisk
ramme til at beskrive den sociale praksis.

Fremtidig forskning
Et fremtidigt forskningsperspektiv kunne kigge nærmere på, hvorvidt opfattelsen af, at en del
af befolkningen ikke føler, at de bliver repræsenteret i medierne og derfor føler sig overhørt,
har hold i virkeligheden. Ligeledes ville en undersøgelse af danskernes opfattelse af fake newsbegrebet være interessant at belyse. Gennem en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af en
repræsentativ del af befolkningen ville man kunne besvare, hvorvidt medierne repræsenterer
alle synspunkter, og hvordan befolkningen forstår fake news-begrebet. Mener befolkningen, at
holdningspræget journalistik er fake news? Har det overhovedet betydning for befolkningens
opfattelse af mediernes troværdighed, eller er det kun er et begreb, der findes i medierne? Det
ville ligeledes være interessant at undersøge, hvorfor en del af befolkningen ikke har tillid til
medierne, i stedet for blot at konstatere, at de ikke har det.

Det kunne også være interessant at lave en komparativ analyse af danske og internationale
højreorienterede medier, der er kommet frem som et resultat af internettets publicistiske
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muligheder. Dette vil kunne belyse, om medierne trækker på de samme diskurser og
derigennem udtrykker en fælles diskurs. Hvordan forholder de etablerede medier sig til de nye
medier i andre vestlige samfund? Man kunne starte med at kigge på udviklingen i de lande, som
ligger omkring os. I Norge har en række større medier gået sammen i en alliance, som skal
bekæmpe falske nyheder. Dette har ligeledes været på tale herhjemme. Men hvilke falske
nyheder er det, som de skal bekæmpe? Er det holdningsbaseret journalistik, eller er det
decideret falske nyheder?
Fake news er et fænomen, der excellerer på de sociale medier, og derfor er det ikke til at komme
uden om Facebook og Googles rolle. Begge er blevet anklaget for at skabe ekkokamre, og derfor
har de lavet tiltag, hvor man blandt andet kan markere, hvis man støder på noget, man mener
er falsk. Hvis teknologigiganter, som i forvejen er i besiddelse af stort set alle informationer om,
hvad vi foretager os digitalt, kan definere, hvad der er sandt og falsk, overtager de så ikke rollen
som den fjerde statsmagt?
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