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Abstract
The thesis Rules of Political Journalism investigates how political journalism is constituted and
how it in consequence structures the possible field of political journalists and politicians. The
theoretical background of the thesis is Michel Foucault’s theoretical perspective on relations
between power, knowledge and subjects; how discourses encircle social practices and further more
processes and structures the possible field of action of others.
In order to investigate the constitutive conditions of political journalism a 1.000 articles of political
journalism, from eleven different Danish national newspapers has been analyzed. The analysis
contributes to gain a perspective on how systems of knowledge are influencing practice and how the
rationality of political journalism determines ‘the good political story’. Eight interviews with four
political journalists and four politicians from the Danish Parliament is included and analyzed in the
thesis in order to investigate, the rules of discourse that effects and structures the possible field of
journalists and politicians. The results of the thesis are constructing a fact, that points out how
knowledge of political journalism is constituted by critique, conflict, consequences of politics,
process and indignation. The rationality of political journalism values political power in the
understanding of parliamentary majority and hierarchy and therefore becomes very determining for
political journalist’s field of interest. This lead to a certain privilege of speech to powerful
politicians so that non-powerful politicians must practice other strategies to make themselves and
their politics interesting to political journalism.
The results of the analysis are discussed to finish the thesis. The discussion takes its theoretical
background in Slavoj Zizeks criticism of ideology and on how the practice of political journalism
sustains through an ideological disidentification where subject’s passivity and distance to their own
actions makes it possible for them to enter a practice in which they cannot identify themselves.
Furthermore, the thesis is put in perspective in inspiration of Chantal Mouffe and Ernesto Laclau
which suggests, that a serious lack of political conflict in journalism and politics contributes to a
non-political form of the political. Furthermore, it points out, that this will lead to mistrust in the
relation between the main population and the politicians and journalists.
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KAPITEL 1
1.0 Indledning
Politikerlede, mistillid og fake news er nogle af de buzzwords, vi i øjeblikket lytter rigtig meget til,
når forskellige politikere, journalister, eksperter, samfundsdebattører og professionelle
meningsdannere tager temperaturen på demokratiet. Uanset om debatten foregår i radioen hos Huxi
Bach i det Gode Gamle Folketing, i TV hos Clement Kjersgaard i Debatten eller i spalterne hos
Politiken, Berlingske eller en tredje avis.
Politikerlede bliver brugt om den utilfredshed og mangel på tiltro, der opleves af befolkningen i
forhold til de folkevalgte politikere. Skandaler rulles ud som eksempler på, hvor frøene til leden er
sået, og politikere skældes ud for hverken at lytte til hinanden eller til bekymrede borgere. ”Det er
et valg mellem pest eller kolera,” er der blevet sagt om amerikanernes valg mellem
præsidentkandidaterne Hillary Clinton og Donald Trump. Analysen var, at amerikanerne ikke følte,
at de fortsat kunne bakke op om og have tillid til det eksisterende system, hvorfor de ikke ville
stemme på Clinton. Til gengæld var det heller ikke, fordi de kunne bakke op om alternativet; en
racistisk forretningsmand. Amerikanerne ville ende med at stemme for den ene kandidat i frygt og
had til den anden (Jyllands-Posten, 2016). Sammen med Donald Trumps valgsejr er Brexit og
Marine Le Pens succes blevet symbolerne på store politiske begivenheder, der ryster
verdenssamfundet. I foråret 2016 dømte den internationalt anerkendte journalist og forfatter Anne
Applebaum tilmed begivenhederne at være en markør i retning af den vestlige verdens sammenbrud
(The Washington Post, 2016).
Tager vi et kig på Trump, har han især gjort sig umage med at bygge sin fortælling op om at være
forskellig fra og modstander af det etablerede system – herunder også de traditionelle medier.
Medierne har ofte været meget kritiske over for Trump og fremstillet ham grinagtig og helt uden for
rækkevidde. Det har givet Trump en oplagt mulighed for at gøre netop medierne til en del af sit
fjendebillede. Han har udskældt journalisterne for at være løgnagtige og for bevidst at modarbejde
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ham, og han har brugt begge udsagn som eksempler på det etablerede systems råddenskab. Som en
modsætning til mediernes historier og informationer, har han underbygget sine argumenter med
andre oplysninger, som han har advokeret for, var de sande. Det har medierne så reageret på ved at
kategorisere dem som falske, og fake news er blevet den boksebold, der får slag fra både det
politiske og journalistiske ringhjørne.
Når medierne bliver gjort til en del af fjendebilledet, og på den måde en del af politikerleden, bør vi
kigge nærmere på, hvordan det sker; hvad er det, der foregår i det rum, hvor politik og journalistik
møder hinanden? Og dernæst forsøge at bidrage til en refleksion af, hvorfor det sker. For det er ikke
kun i USA, at troværdigheden til medier og journalister falder. Det gør den også herhjemme. Blandt
20 forskellige fagligheder er journalister, bilforhandlere og politikere de tre, der ligger allernederst
på troværdighedsskalaen – og det har de gjort de seneste mange år (Radius Kommunikation, 2016).
Ingen traditionelle medier eller politiske kommentatorer forudså under den amerikanske
præsidentvalgkamp, at Trump ville vinde. At han skulle være den næste amerikanske præsident
kom som et chok – et chok der har været med til at definere politikere, journalister, eksperter og alle
de andre, der tog fejl, som en del af den elite, der ikke har nogen forbindelse til folket. Men hvad
var det, der gjorde, at ingen så det komme? Hvad er det, journalistikken gør sig selv blind for at se?
Herhjemme blev det samme spørgsmål stillet efter folketingsvalget i 2015, hvor Dansk Folkeparti
blev større, end nogen – særligt meningsmålingerne – overhovedet havde forudset. Efterfølgende
valfartede alle journalister til Sønderjylland for at finde svar på, hvorfor så mange vælgere i dette
område havde stemt på netop DF.
Den journalistiske handlen blev der også sat spørgsmålstegn ved efter en episode af programmet
“Vi ses hos Clement”, hvor vært, Clement Kjersgaard, interviewede Alternativets politiske ordfører,
Uffe Elbæk. Interviewet handlede om Alternativets flygtningepolitik, og i de efterfølgende dage
blev interviewformen debatteret i både dagblade og på sociale medier, fordi flere mente, at
Clements konfronterende interviewstil var for grov. Selv udtalte Uffe Elbæk:
”Er det virkelig kommet dertil, at vigtige politiske diskussioner og samtaler skal presses ned i et
underholdningskoncept, hvor det handler om, hvem der vinder: Journalisten eller den
interviewede? Det er måske god underholdning, men god journalistik er det altså ikke” (Politiken,
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2016)
Den journalistiske form var altså, ifølge Uffe Elbæk, i vejen for den konstruktive politiske
diskussion. Og Uffe Elbæk står ikke alene med kritikken. Efter interviewet udmeldte daværende
justitsminister Søren Pind, at han ikke ville deltage i ”Vi ses hos Clement” grundet den
journalistiske praksis, hvor værten går yderst hårdt til den interviewede. Tidligere på året rettede
også Mette Frederiksen en lignende kritik af Clement, som i løbet af et interview afbrød den
nytiltrådte partiformand 78 gange.
Journalistikken synes altså at arbejde efter en række principper, som gør, at den handler på en helt
bestemt måde. Den skældes ud for at stå i vejen for politikken, og den overser nogle
samfundsmæssige vigtigheder – vigtige, fordi de har helt afgørende betydning for demokratiet. Den
genkender ”relevans” på en særlig måde og udvælger specifikt, hvad den vil beskæftige sig med, for
så at gøre sig blind over for andre elementer i samfundet. For eksempel det sønderjyske
valgresultat. Det efterlader et afgørende spørgsmål: hvor står det demokratiske samfund, hvis
journalistikken – som den fjerde statsmagt, der skal kontrollere den politiske magt og oplyse
befolkningen – mister sin legitimitet?

1.1 Problemfelt
Med udgangspunkt i ovenstående indledning og de mange spørgsmål, den rejser, er det nødvendigt
at præcisere specialeopgavens sigte mere specifikt frem mod en problemformulering, hvilket er
formålet med dette problemfelt.
Som nævnt finder vi det interessant, hvad det er for nogle principper, journalistikken arbejder efter,
og som gør, at den dømmer noget relevant frem for andet og iagttager en ”god historie” på en helt
bestemt måde. Vi finder det også interessant, hvordan vi ser, at politikere kritiserer journalistikken
for at stå i vejen for vigtige politiske diskussioner, på trods af at der synes at være en forventning til
journalistikken om at have et særligt ansvar for at være en form for facilitator af den demokratiske
debat. Politik og politikeres muligheder inden for journalistikken bliver i denne sammenhæng
interessant at se nærmere på; hvem får lov til at sige hvad og under hvilke omstændigheder? Har
alle politikere lige adgang til at tale i medierne? Og så ønsker vi yderligere at få blik for, hvilke
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regler og normer, der så at sige bestemmer de forventninger, der er til journalister og politikere, når
disse aktører møder hinanden.
Det er derfor oplagt for os at undersøge praksissen politisk journalistik, fordi denne del af
journalistikken netop har politik som sit interesseområde, og vi samtidig forventer, at det typisk vil
være politiske journalister, der indgår i relationer til politikere. Selv om vi i indledningen taler om
politik i både udlandet og i Danmark, er vores ambition ikke at afdække udenlandsk politisk
journalistik. Vores ambition er heller ikke at afdække lokalpolitiske forhold. Til gengæld er vores
ambition at undersøge politisk journalistik, hvor nationale medier dækker national politik og
folketingspolitikere.
Helt specifikt vil specialeopgaven altså rette sit fokus mod den viden, der udgør den politiske
journalistiks rationalitet. Den rationalitet der på den ene side bestemmer, hvornår politik ud fra et
journalistisk perspektiv er relevant at beskæftige sig med, og samtidig sætter normerne for den gode
politiske historie. Og på den anden side konstruerer reglerne for, hvordan folketingspolitikere og
politiske journalister inkluderes og ekskluderes i særlige handle- og talepositioner i det
mulighedsrum, der konstitueres af den politiske journalistik som praksis.
Dette leder os frem til at formulere det problem, der vil være styrende for specialet fremadrettet:

1.1.1 Problemformulering
Ovenstående lægger op til følgende problemformulering:

Hvordan konstitueres politisk journalistik, og hvilke konsekvenser har det for
folketingspolitikeres og politiske journalisters mulighedsrum?

1.1.2 Analysespørgsmål
En række analysespørgsmål skal bidrage til at besvare problemformuleringen:
1. Hvilke betingelser er konstituerende for politisk journalistik?
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For at besvare dette spørgsmål foretager vi en kvalitativ kodning af 1.000 artikler1, der kan
give os et generelt billede af de betingelser, der er bestemmende for, hvad der bliver – og
ikke bliver – omtalt af den politiske journalistik. Vi ønsker med denne analyse at fastslå den
viden, der aktualiseres, reproduceres og dermed gøres selvfølgelig for den politiske
journalistik. Denne viden bidrager til at se, hvordan politisk journalistik strukturerer et
bestemt mulighedsrum for politiske journalister og folketingspolitikere.
2. Hvordan sætter den politiske journalistik et særligt mulighedsrum for politiske journalisters
og folketingspolitikeres handlen og tale?
For at udfolde ovenstående analyse og fokusere særligt på mulighedsrummets handlen og
tale, interviewer vi en række politiske journalister og folketingspolitikere om, hvordan de
iagttager politisk journalistik – herunder den gode politiske historie – med henblik på at
analysere de diskursive spilleregler for politisk journalistik. Ambitionen med denne
analysedel er at undersøge talefrembringelsens muligheder, herunder forventninger til samt
begrænsninger og inklusions- og eksklusionsregler for talen. Vi tager udgangspunkt i både
de politiske journalisters og folketingspolitikeres iagttagelser af mulighedsrummet og
undersøger dels, hvordan det anvendes produktivt, dels hvordan der ydes en særlig modmagt
til den diskursive orden, der er etableret af den politiske journalistiks praksis.
3. Hvilke konstitutive konsekvenser har den politiske journalistik for politiske journalister og
folketingspolitikere?
Begge analyser ovenfor vil vise, hvordan der er konstitutive konsekvenser bundet til den
rationalitet, der er styrende for praksissen politisk journalistik. Dette analysespørgsmål vil
derfor blive inkorporeret og besvaret løbende i begge analyser og ikke mindst opsamlet i
både delkonklusioner og den endelige konklusion.
Ovenstående analysespørgsmål bidrager både til at besvare problemformuleringen, men også til
opbygningen af specialets analyse. Denne indleder vi med en kort introduktion til journalistikken
som fag, efterfulgt af to analysedele og en konklusion. Hvordan vi besvarer analysespørgsmålene,
bliver behandlet nærmere i analysestrategien.
1

Artikler er her en enhedsbetegnelse for de datakilder, der vil indgå i empirien, og dækker derfor både over genren
’artikel’, men også over genrer som interviews, portrætter, debatindlæg, kronikker, analyser etc.
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1.2 Valg af teori
Det teoretiske afsæt for specialet tager udgangspunkt i Michel Foucault med den ambition at få blik
for det politiske i det sociale og opnå en erkendelse, der er kritisk anderledes end den, der allerede
eksisterer inden for politisk journalistik i Danmark.
Vores interesse er at problematisere de selvfølgeligheder, der gennemstrømmer den politiske
journalistiks praksisser og tildeler politiske journalister og folketingspolitikere et bestemt
mulighedsrum. Derfor er det også særligt interessant for os at forstå netop, hvordan et
mulighedsrum lader sig strukturere; hvordan sammenhængen mellem magt og viden i form af
diskursen på en særlig måde sætter rammer for subjekters handle- og talemuligheder, og hvordan
disse muligheder lader sig selvfølgeliggøre i det øjeblik, hvor rationaliteten omkranser socialiteten.
Vi indskriver os i en læsning af Foucault, der betragter hans værker, forelæsninger og
videnskabelige artikler som et samlet bidrag til at problematisere de uafgørbare strukturer, der
omgiver socialiteten og bestemmer subjektets muligheder for handlen og tale på en helt særlig
måde. Det betyder også, at vi ikke læser hver enkelt af Foucaults bidrag som en selvstændig teori til
et bestemt område. For eksempel læser vi ikke Galskabens historie som en kritik af psykiatriens
institutionalisering, men betragter den derimod som et bidrag til et blik, der gør det muligt at se,
hvordan grænsedragningen for socialiteten sker gennem en særlig tænkning, en særlig bevidsthed,
et særligt rationale for inklusions- og eksklusionsmekanismer, der altid er karakteriseret ved en
kontingens, og derfor gør det muligt at problematisere sociale konstruktioners selvfølgeligheder.
Når vi læser Foucault på denne måde, ser vi også, at han ikke er fuldstændig konsistent i sin
begrebsanvendelse, fordi den hele tiden udvikler sig. Det er for eksempel først i det sene
forfatterskab, at subjektet bliver italesat meget eksplicit:
”I would like to say, first of all, what has been the goal of my work during the last twenty
years. It has not been to analyze the phenomena of power, nor to elaborate the foundations
of such an analysis. My objective, instead, has been to create a history of the different
modes by which, in our culture, human beings are made subjects.” (Foucault, 1982: 777).
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Men som Foucault også angiver her, er det ikke først nu, i 1980’erne, at han begynder at interessere
sig for subjektet – det har han gjort hele tiden – hvilket vi også ser i for eksempel Galskabens
historie. Her læser vi, hvordan galningen på et tidspunkt i historien bliver ”genstand for en omsorg
og gæstfrihed, som vedrører ham, lige netop ham, og ingen anden på den samme måde”, mens den
samme gale på et senere tidspunkt i historien forstås ”mindre tydeligt fra de andre. Det har på en
eller anden måde resorberet ham i en forskelsløs masse.” (Foucault, 2003: 141). Subjektet er
centralt, om end formuleret på en anden måde, og vi får en forståelse af, at det altid er
overdetermineret af relationen mellem magt og viden og dermed den erfaring, der gør sig gældende
for det styrende rationale. Præcis i dette eksempel ser vi også et brud, en diskontinuitet, en
forskydning i den måde, hvorpå galningen gøres til genstand, hvilket bekræfter tilstedeværelsen af
kontingens.
Denne sammenhængende måde at læse Foucault på, gør sig, som Raffnsøe m.fl. påpeger, ikke altid
gældende (Raffnsøe et al., 2009). Det betyder også, at der i nogle læsninger af Foucault bliver sat et
markant skel mellem hans arkæologiske og genealogiske tilgang til problematisering (ibid.: 42-49).
Dette skel finder vi qua vores læsning dog meget svært at opretholde fuldstændigt, idet den
afgørende diskontinuitet, som netop bekræfter kontingensens karakter, gør sig gældende inden for
begge tilgange. Mens den genealogiske tilgang interesserer sig for en historisering af et fænomen,
særligt med øje for fænomenets forhistorie og hvordan det har været underlagt forskellige diskurser
gennem tid (ibid.: 44), interesserer den arkæologiske tilgang sig for talens begrænsninger og
etablerede sandhedsregimer (ibid.: 43). Interessen er dog i begge henseender at anfægte
selvfølgelighederne og på samme måde, som genealogien bidrager til at forstå, hvordan
sandhedsregimerne og deres regler for talen har etableret sig gennem tid, bidrager arkæologien også
til at forstå, hvordan nye diskursive systemer er blevet til. Foucault opsummerer det selv i sin
tiltrædelsesforelæsning på Collège de France i 1970: ”Sandt at sige er de to opgaver aldrig
fuldstændig adskilte (…). Forskellen mellem det kritiske (arkæologiske, red.) og det genealogiske
forehavende ligger ikke så meget i genstand eller område, men i angrebspunkt, perspektiv og
afgrænsning.” (Foucault, 2001: 41).
I forhold til dette speciale tillader vi os, på trods af vores meget sammenhængende læsning af
Foucault, alligevel at håndplukke de bidrag, vi finder mest anvendelige. Det vil sige, at vi igennem
en skildring af den journalistiske praksis og dens selvfølgeligheder vil vise, at vi har blik for

Side 10 af 90

vigtigheden af den historie, der knytter sig til vores problemfelt, men samtidig vedstår vi også, at
det i højere grad er vores ambition at tilgå vores empiri arkæologisk. Den genealogiske tilgang kan
uden tvivl også bidrage til at problematisere feltets selvfølgeligheder, for også inden for den
journalistiske praksis finder man i forhistorien brud og forskydninger af den politiske journalistiks
meningstilskrivelse. Dog er vores primære interesse at undersøge, hvordan viden er indarbejdet i
den politiske journalistik, hvordan ”viden vurderes, udstykkes, fordeles og på sin vis tildeles”
(Foucault, 2001: 17), og derfor vil arkæologiens interesse i forhold til relationen mellem magt og
viden og herunder talens begrænsninger stå helt central i vores analyse. Forståelsen af, hvordan
magt og viden indgår i et indbyrdes forhold til hinanden, og dermed sætter en diskursiv orden for
samfundet og dets institutioner, lader os få blik for de betingelser, der konstituerer politisk
journalistik, som vi ønsker at undersøge.
Helt centralt for Foucaults forståelse af magt er, at ”magt er ikke en institution, og det er ikke en
struktur, det er heller ikke en bestemt kraft, som visse udvalgte skulle være begavet med: det er det
navn, man giver en kompliceret strategisk situation i et givent samfund.” (Foucault, 1998: 99). Magt
skal forstås som immanent og allestedsnærværende på tværs af institutioner og apparater. Som et
forhold, der udøves med en række hensigter og mål, og som i sin tilstedeværelse kun eksisterer ”i
kraft af en mangfoldighed af modstandspunkter” (ibid.: 101). Magt er på denne måde aldrig en på
forhånd given størrelse. Magt opretholdes af viden, og denne sammenføjning af magt og viden sker
i diskursen, der ”befordrer og producerer magt, den styrker den, men den underminerer den også,
blotter den og gør den skrøbelig og muliggør dens indespærring” (ibid.: 107). Dette forhold skal
dog ikke forstås sådan, at der kun eksisterer én universal, suveræn diskurs; tværtimod. På samme
måde, som der med magt følger modmagt, følger der med diskurserne også moddiskurser, idet deres
taktiske produktivitet afhænger af det gensidige forhold mellem magt og viden (ibid.: 108). Det
betyder blandt andet, at vi iagttager den politiske journalistik på en måde, hvor magt ikke er et
spørgsmål om at besidde regeringsmagten eller at være en del af det parlamentariske grundlag og ej
heller et spørgsmål om, at politiske journalister har magt over folketingspolitikere eller omvendt.
Tværtimod er magt, som beskrevet ovenfor, et spørgsmål om en kompliceret strategisk situation,
der opretholdes af viden og strukturerer feltet af muligheder for subjekter.
Det må i forlængelse heraf forstås, hvordan magten gør sig synlig ved måden, hvorpå den (uset)
indskrænker og definerer subjekters mulighedsrum (Foucault, 1982: 789). Det er ikke gennem
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sanktioner, at magten manifesterer sig, men gennem en løbende formning af subjektet, som, uden
subjektet selv er fuldstændig klar over det, internaliserer samfundet og dets institutioners tænkning i
sig. Magten foregår således gennem en subjektivering af individet, som guides eller ledes til at
tænke, tale og handle på bestemte måder, afhængigt af det mulighedsrum der stilles til rådighed:
“To govern, in this sense, is to structure the possible field of action of others” (ibid. 790).
Dette diskursanalytiske blik bidrager til at se de normer, der kendetegner den politiske journalistiks
diskursive praksis ved at undersøge, hvilke ritualer, regler og forbud, der gør sig gældende og
dermed giver adgang og berettigelse til talen (Foucault, 2001: 27f) – herunder også, hvordan
“talefrembringelsen i ethvert samfund bliver kontrolleret, udvalgt, organiseret og fordelt” og
indkredser “former for udelukkelse, for begrænsning, for tilegnelse” (ibid.: 13; 38).
Vores læsning af Foucault vil altså åbne for en anderledes erkendelse af, hvordan den politiske
journalistik som praksis konstitueres af rationalitet, normer og regler, der sætter en helt særlig
ramme for meningstilskrivelse og dermed bevirker en række kontrol- og afgrænsningsprocedurer
(Foucault, 2001). Procedurer, der synes så selvfølgelige, at socialiteten underlægger sig og
overleverer dem uafvidende (Raffnsøe et al., 2009: 60-63). Og procedurer, der er så afgørende for
socialiteten og rationalitetens grænser – mellem det tilladelige og fornuftige på den ene side og det
ikke-tilladelige, det ufornuftige, på den anden side – at de bliver bestemmende for subjekters
handlen og talen; i denne kontekst folketingspolitikere og politiske journalister (Foucault, 2003).
Det er i denne forståelse specialet placerer sig. Forståelsen af et decentreret subjekt, der indgår i et
mulighedsrum formet af bestemte regler, praksisser og styringsteknologier. Ikke forstået som en
subjektivering, der er entydig negativ og dominerende, men en subjektivering, der gør noget ved
udtalemulighederne og det handlerum, som politisk journalistik sætter for politiske journalister og
folketingspolitikere. Vi gør os således særligt sensitive over for de inklusions- og
eksklusionsmekanismer, der fastsætter talepositionerne inden for rammen af politisk journalistik i
Danmark, og dette bliver helt centralt for konstitueringen af vores analytiske blik.
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1.3 Empirisk fundament
For at indfri specialets ambition og svare på, hvordan politisk journalistik konstituerer et bestemt
mulighedsrum for folketingspolitikere og politiske journalister, vælger vi at konstruere et arkiv ud
fra en empiri, der tilbyder os at iagttage politisk journalistik fra forskellige niveauer.
Den første del af arkivet udgøres af 1.000 artikler og danner grundlag for en kvalitativ
kodningsanalyse, som giver os mulighed for at kortlægge de betingelser, der er bestemmende for,
hvad der bliver – og ikke bliver – omtalt af den politiske journalistik; det vil sige de regler og
normer, der udvælger, organiserer og sætter grænser for, hvad der genkendes som politisk
journalistik og dermed inkluderes i den socialitet, der udgør mulighedsrummet for politisk
journalistik.
Den anden del af arkivet udgøres af en række interviews foretaget med politiske journalister og
folketingspolitikere og stiller sig til rådighed for en analyse af, hvordan socialiteten organiserer
politisk journalistik, dets mulighedsrum og subjekter på en særlig måde.
Denne konstruktion af arkivet bidrager til at besvare analysespørgsmålene, der spørger til netop de
konstituerende betingelser for den politiske journalistik samt til politiske journalisters og
folketingspolitikeres iagttagelser af den politiske journalistiks praksisser. Nedenfor redegøres for de
konkrete fremgangsmåder for henholdsvis den kvalitative kodning og interviewene.

1.3.1 Kvalitativ kodningsanalyse og fremgangsmåde
Den første analyse behandler 1.000 artikler og koder dem efter en kvalitativ fremgangsmåde. Vi
ønsker med analysen at udsige noget generelt om de betingelser, der bestemmer rammerne for
politisk journalistik.
Der er tale om 1.000 randomiserede artikler ud af i alt 65.170 mulige artikler fra Infomedia fordelt
over tre år fra 2014 til 2016. Vi afgrænser os til tidsperioden fra 1. januar 2014 til 31. december
2016, fordi vi ønsker, at artiklerne afspejler et alsidigt billede af, hvilke betingelser, der gør sig
gældende for politisk journalistik. Denne periode er blandt andet kendetegnet ved, at der har været
Folketingsvalg og dermed forskellige regeringskonstellationer og forskellige oppositionspartier. En
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treårig periode mindsker samtidig særlige begivenheders udslag i datamaterialet og stiller dermed et
mere generelt billede af den politiske journalistik til rådighed.
For at finde frem til artikler, der kan bestemmes som ’politisk journalistik’, er søgningen foretaget
efter en søgestreng, som er testet og tilpasset, så færrest mulige fejlkilder opstår (bilag 1).
Søgestrengen finder artikler, hvor et folketingsparti eller regeringen fremgår i kombination med
enten: regeringen, også som en del af et sammensat ord, for eksempel ’trekløverregeringen’,
oppositionen, minister eller ordfører, også som en del af et sammensat ord, for eksempel
’statsminister’ eller ’retsordfører’, partiformand eller gruppeformand. Denne kombination gør det
muligt at indskrænke resultaterne til at handle om dansk politik, da det er et krav, at et af
folketingets partier skal indgå, og samtidig indskrænker den ikke resultaterne til at handle om
bestemte politiske emner, men retter sig mod artikler, der kan handle om hvad som helst inden for
politisk journalistik.
På trods af testning og tilpasning af vores søgestreng er der alligevel fejlkilder at få øje på i
datamaterialet. Dette handler blandt andet om udlandsstof, business og lokalpolitik, som indeholder
nogle af søgeordene, men som ikke omhandler folketingspolitikere eller -partier. For at begrænse
mængden af fejlkilder er artikler på mindre end 125 ord desuden fravalgt, fordi disse ofte er
resuméer eller på anden måde en kortere udgave af længere artikler.
I kombination med søgestrengen vælger vi at afgrænse vores søgning til medier, der af Index
Danmark/Gallup kategoriseres som landsdækkende hverdagsaviser, hvilke er BT, Berlingske,
Børsen, Ekstra Bladet, Information, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, Licitationen, MetroXpress,
Politiken og Weekendavisen. Dette valg træffer vi ud fra en tese om, at alle landsdækkende
politiske historier enten tager afsæt i eller som minimum dækkes af disse medier.
Fremgangsmåde:
I den kvalitative kodning arbejder vi efter en række kodningskategorier. Først registrerer vi de
politiske partier, der er nævnt i artiklen. Dernæst om artiklen er et udtryk for en politiker, der
udtaler sig, eller et parti, der bliver omtalt, hvilken genrer, der er tale om, og om vinklingen er
positiv, negativ eller neutral. Sidst bestemmer vi, hvilket kriterium, altså hvilken betingelse, artiklen
bygger på (bilag 2).
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I kodningen af, hvorvidt det er en politiker, der udtaler sig, eller et parti, der bliver omtalt, er
førstnævnte kategoriseret efter titel, det vil sige gruppeformand, partiformand (uanset, hvad det
kaldes hos det pågældende parti), ordfører, minister, MF eller PUF (’politiker uden for folketinget’;
borgmester, regionrådspolitiker, ungdomspolitiker, lokal- og kommunalpolitiker, EP og tidligere
MF). Titlen er bestemt efter, hvordan den fremgår i artiklen. Er et politisk parti derimod kun omtalt,
er dette kategoriseret som omtale. Vi skelner altså mellem udtale og omtale, hvilket giver indsigt i, i
hvor høj grad folketingspolitikere enten indgår i en udtaleposition eller bliver omtalt af den
politiske journalistik. Kategoriseringen giver også mulighed for at iagttage, om der kobler sig
særlige kriterier, genrer eller tone of voice til enten udtale eller omtale. Er der eksempelvis forskel
på, hvordan politikere fra henholdsvis oppositionen og regeringen omtales? Og er tone of voice
tilbøjelig til at være mere eller mindre negativ, afhængigt af om det er en ordfører eller en minister,
der udtaler sig? Det er værd at gøre opmærksom på, at flere partier og regeringen kan være omtalt i
samme artikel, og tilsvarende kan der også dukke en udtale op fra flere i samme artikel.
I forhold til genrer, er vi interesseret i at undersøge, hvilke genrer, der konstituerer politisk
journalistik, om der er forskel i, hvilke partier, der anvender bestemte genrer, og hvilke muligheder
de forskellige genrer tilbyder politiske journalister og folketingspolitikere. Kategoriseringen, tone
of voice, bestemmer om artiklens vinkling sætter partierne eller regeringen i en positiv, negativ eller
neutral kontekst. Denne kategori tilbyder en mulighed for at bedømme, om læseren får et godt eller
skidt indtryk af partiet i den pågældende artikel. Formålet med kategorien er at få blik for, om
medier behandler politiske partier forskelligt; om nogle medier altid bringer positive artikler om
nogle partier og negative artikler om andre, og om et parti i regering er mere udsat for negative eller
positive artikler end oppositionspartierne. Det er dog også en kategori, der er svær at arbejde med,
for så snart, der indgår flere partier i den samme artikel, er kategorien ikke i stand til at skelne
mellem, hvilke partier der efterlader et godt indtryk, og hvilke der efterlader et skidt, hvorfor
kategoriseringen her ender som neutral. Dette tager vi højde for, når vi anvender datamaterialet i
analysedelen.
For at bestemme kategorien ’kriterier’, har vi med en åben tilgang taget udgangspunkt i 50 artikler
og ladet disse bestemme kriterierne. Herved har vi undgået, at vores erfaringer og antagelser om
politisk journalistik påvirker vores databehandling. Kriterierne for de 50 artikler sætter således
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rammerne for de kriterier, vi kategoriserer de 1.000 artikler efter. Vi har med de efterfølgende 950
artikler haft en eksplorativ tilgang til datasættet, hvilket i praksis har betydet, at vi har ladet nye
fund og kriterier vinde indpas i kodningen, hvis vi fandt det nødvendigt.
Nogle artikler kan kategoriseres efter flere kriterier. For eksempel kan en ordførers kritik af
regeringens politik både kategoriseres efter kriterierne ’kritik’ og ’konsekvens af politik’. Derfor er
det valgte kriterium altid et udtryk for det kriterium, som artiklen er vinklet efter. Det betyder også,
at der kan være tilfælde, hvor vinklingen er uskarp, og kategoriseringen er et
fortolkningsspørgsmål, hvilket medfører, at hvis andre ønsker at efterprøve vores resultater, vil der
være en risiko for, at de kategoriserer anderledes. Alle kriterier er defineret for at opnå en så ens
kodning som muligt (bilag 2).

1.3.2 Interviews
Med en række interviews af folketingspolitikere og politiske journalister ønsker vi at danne
grundlag for en analyse af de diskurser, udtalemuligheder, regler og forbud, der eksisterer inden for
den politiske journalistik. Vi vælger at interviewe både folketingspolitikere og politiske journalister,
idet vi antager, at de politiske journalister håndhæver journalistikkens spilleregler via de
journalistiske praksisformer og på den måde definerer udtalemulighederne for folketingspolitikerne.
Samtidig forventer vi ikke, at folketingspolitikere nødvendigvis lader sig fuldstændig styre af
spillereglerne, hvorfor vi ønsker at opnå et indblik i, hvordan de tilpasser sig, strategisk udnytter
eller yder modstand inden for mulighedsrummet.
Folketingspolitikere:
Når vi udvælger interviewpersoner, er det ud fra en ambition om at bidrage med et så repræsentativt
billede som muligt. Således er vi optaget af, at begge politiske fløje samt både regerings-, støtte- og
oppositionspartier er repræsenteret i empirien. Disse overvejelser har ledt frem til følgende
udvælgelse af folketingspolitikere:
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Peter Kofod Poulsen (Dansk Folkeparti)

Medlem af folketinget siden 2015.
Nuværende ordfører.

Jakob Engel-Schmidt (Venstre)

Første gang medlem af folketinget i 2013.
Nuværende medlem af folketinget og ordfører.

Johanne Schmidt-Nielsen (Enhedslisten)

Medlem af folketinget siden 2007.
Tidligere politisk ordfører.
Nuværende ordfører.

Holger K. Nielsen (Socialistisk Folkeparti)

Første gang medlem af folketinget i 1981.
Tidligere skatteminister og udenrigsminister.
Tidligere partiformand.
Nuværende medlem af folketinget og ordfører.

Det er centralt at undersøge, hvorvidt adgangen til medierne opleves forskelligt af ordførere fra
henholdsvis et regerings-, støtte- eller oppositionsparti. Hvordan oplever for eksempel Jakob EngelSchmidt og Johanne Schmidt-Nielsen mediernes interesse, og er der forskel på deres mulighed for
at få politiske udspil dækket af medierne?
Med dette empiriske afsæt får vi ikke kun blik for, hvordan forskellige politikere, afhængigt af
deres politiske position og observans, tildeles forskellige mulighedsbetingelser; vi får også indsigt i,
hvorvidt politikeres erfaring har indflydelse i forhold til adgangen til medierne. For eksempel finder
vi det interessant at undersøge, hvordan forholdet til medierne er anderledes for Holger K. Nielsen,
der både har erfaring som partiformand og minister, end for Peter Kofod Poulsen, som kun har
siddet i Folketinget siden valget i 2015.
Politiske journalister:
Som det gælder for udvælgelsen af folketingspolitikerne, er vi ved udvælgelsen af politiske
journalister også optaget af et repræsentativt udsnit. Det betyder, at vi interviewer journalister fra
forskellige dagblade for således at undgå, at historiske og politiske tilhørsforhold gør vores data
ensporet. Følgende journalister og dagblade er repræsenteret:
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Anders Bæksgaard

Politisk redaktør, Politiken

Kim Kristensen

Politisk journalist, Information

Kristoffer Miles

Politisk journalist, Ekstra Bladet

Nikolaj Rytgaard

Politisk journalist, Jyllands-Posten

Disse interviews giver os mulighed for at undersøge, hvor der er overensstemmelser og diskrepans i
forhold til den journalistiske socialitet, der er styrende på det enkelte dagblad.
Fremgangsmåde:
Vi gør brug af en semistruktureret tilgang i forbindelse med vores interviews (Kvale og Brinkmann,
2008) og udarbejder en spørgeramme for hhv. folketingspolitikerne og de politiske journalister, som
er tilpasset afhængigt af interviewpersonen. Eksempelvis målretter vi en række spørgsmål til Holger
K. Nielsen, der omhandler hans oplevelse af pressens interesse for ham som henholdsvis
folketingspolitiker og minister. Når vi anvender den semistrukturerede tilgang, er det for at give os
selv og vores informanter de bedste betingelser for fri refleksion og deri give plads til det uventede
(ibid.).
I forbindelse med gennemførelsen af vores interviews, er vi opmærksomme på, at vi begge enten
har eller har haft tilknytning til journalistiske og/eller politiske institutioner i forbindelse med
uddannelse og job. Vi har derfor en viden og interesse for området, som både kan bidrage til
specialets indhold, men også forurene det, hvis egne erfaringer og antagelser får plads i arbejdet
med empirien. Vores erfaringer med den journalistiske praksis betyder, at vi anvender vores
netværk til at finde informanter til undersøgelsen, og idet ligger der en risiko for, at en personlig
relation kan påvirke interviewenes sociale setting. For at mindske, at disse forhold skaber bias i
vores empiri, har vi i forbindelse med interviewsituationen anvendt en rollefordeling mellem os
som forskere og vores informanter. Her er det den, hvor relationen til informanten er svagest, der
interviewer, således at personlige relationer ikke påvirker interviewsituationen.
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1.3.3 Afgrænsning
Webmedier, TV-, radioprogrammer fagblade og andre medieplatforme er i høj grad med til at
definere politikeres og journalisters handlerum, og dette beskæftiger specialet sig ikke med. Vi
afgrænser os bevidst fra disse medier ud fra en overbevisning om, at politisk journalistik som
praksis ikke adskiller sig mærkbart, selv om medieplatformen ændres. Der er mulighed for, at der
eksisterer en forskellighed i vægtningen af, hvor meget de forskellige kriterier fylder, men vi har en
forventning om, at tænkningen bag den journalistiske praksis er den samme. Det er samme
uddannelse, kultur og praksis, der konstituerer journalistik, og vi mener derfor, at vi med vores
resultater kan tillade os at generalisere og dermed sige noget generelt om politisk journalistik som
praksis.
Sociale medier er også en platform, der har betydning for både journalistik og politik. Men også her
har vi bevidst valgt at afgrænse vores genstandsfelt. Vi ønsker at undersøge den politiske
journalistik som praksis, og selv om sociale medier gør et nyt mulighedsrum tilgængeligt for
folketingspolitikere, hvor de blandt andet selv kan sætte en dagsorden og gøre sig mindre afhængige
af de traditionelle medier, fortæller en sådan analyse ikke noget om den journalistiske praksis som
sådan.
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2.0 Analysestrategi
Dette afsnit har til formål at præsentere specialets strategi for det analysearbejde, der skal bidrage til
at besvare, hvordan politisk journalistik konstitueres, og hvilke konsekvenser det har for
folketingspolitikeres og politiske journalisters mulighedsrum.

2.1 Analysedel 1: Konstituering af politisk journalistik
Den første del af specialets analyse svarer på, hvordan politisk journalistik konstitueres, og det sker
med udgangspunkt i resultaterne fra den kvalitative kodningsanalyse. Denne giver os blik for de
regler og normer, der bidrager til at etablere en særlig viden inden for politisk journalistik og som
ydermere strukturerer det mulighedsrum, som folketingspolitikere og politiske journalister indgår i.
Vi spørger til, hvordan partierne er repræsenteret forskelligt i medierne, og hvordan forholdet
mellem partiernes udtale og omtale varierer afhængigt af medie, genre og tone of voice. Det gør vi,
fordi vi ønsker at iagttage disse resultater som et udtryk for, hvordan viden indarbejdes, vurderes og
sætter regler for politisk journalistik. Af samme årsag spørger vi også til, hvordan de forskellige
kriterier gør sig gældende. Er der særlige kriterier, der kendetegner bestemte medier, og dermed
tilbyder særlige tale- og handlepositioner, frem for andre medier, der er kendetegnet af andre
kriterier? Og er der forskel på, hvilke kriterier, partierne og regeringen spiller ind i, når de udtaler
sig, kontra når de kun bliver omtalt af medierne? Det viser sig for eksempel, at politiske partier ikke
er ligeligt repræsenteret i den politiske journalistiks dækning, at nogle politiske partier i højere grad
udtaler sig end andre, og at der er kriterier, der bliver tillagt langt større værdi end andre, idet de
optræder oftere.
Måden, hvorpå denne viden gør sig gældende og indgår i et gensidigt forhold til magt, betyder også,
at der sættes en grænse for, hvad der forstås som fornuftigt og tilladeligt inden for den politiske
journalistiks socialitet, og der derfor samtidig sker en række fravalg i form af bestemte politiske
historier, som aldrig bliver til politisk journalistik. Det er svært for os at fremvise de historier, hvor
den politiske journalistik ikke genkender sig selv, men når vi har øje for historierne, der inkluderes,
forstår vi samtidig, at der også sker en eksklusion.
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Vores blik for denne relation mellem magt og viden bidrager i samme ombæring til, at vi kan tale
om de diskursive spilleregler, politiske journalister og folketingspolitikere forventes at agere efter,
og som er med til at konstituere politisk journalistik.
For kort at opsummere, vil denne del af analysen altså fremvise den politiske journalistiks
rationalitet ved at påpege de betingelser, der inden for den journalistiske praksis bliver iagttaget
som fornuftige, og dermed omkranser, hvad der bliver – og ikke bliver – genkendt som politisk
journalistik. Betingelser, som ydermere bidrager til en bestemt subjektivering af politiske
journalister og folketingspolitikere og strukturerer et rum for magt og modmagt, som vi beskæftiger
os med i analysedel 2.

2.2 Analysedel 2: Mulighedsrum og adgang til talen
I anden analysedel ønsker vi at undersøge, hvordan den diskursive orden og socialitet, som fremvist
i analysedel 1, strukturerer et særligt mulighedsrum for politiske journalister og folketingspolitikere,
og hvordan disse subjekter anvender spillereglerne. Derfor inddrager vi i denne analysedel
interviews af både politiske journalister og folketingspolitikere, hvor vi har blik for, hvordan den
diskursive orden strukturerer et mulighedsrum, som subjektet kan tilpasse sig, strategisk udnytte
eller yde modstand indenfor. Det sker blandt andet, når folketingspolitikere vælger at træde helt ud
af den politiske journalistiks praksis, fordi de føler sig subjektiveret på en helt særlig måde, der
kræver og forventer af dem, at de handler og taler inden for en bestemt ramme, som de ikke kan
identificere sig med.
Det centrale spørgsmål bliver altså, hvordan folketingspolitikere og politiske journalister forholder
sig til mulighedsrummets iboende regler, normer og forventninger til adfærd. Til dette tilbyder
Michel Foucaults Talens forfatning et særligt anvendeligt blik, hvorfor vi vil trække på bidrag
herfra.
I sin tiltrædelsesforelæsning på Collége de France beskriver Foucault, hvordan den scene og den
institution, han befinder sig i, bestemmer og begrænser mulighederne for hans handlen og tale. Fra
det øjeblik talestrømmen begynder, omkranses talen og det talende subjekt af institutionens
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diskursive orden, der fastsætter talens forfatning og betingelserne for videre kommunikation.
Foucaults bevidsthed om diskursens forventninger til hans tale får et begær frem i ham, som ønsker,
at han holder sig på afstand eller helt uden for institutionens diskursive orden:
"Begæret siger: “Jeg ville helst ikke være nødt til selv at gå ind i denne diskursens tilfældige
orden; jeg ville helst ikke have at gøre med, hvad den har af gennemtrængende og
afgørende; jeg ville gerne, at den var fuldstændig uden om mig, som en rolig, dyb, uendelig
åben gennemsigtighed (...)” (Foucault, 2001: 12)
Citatet illustrerer, hvilken magt en institution eller en praksisform pålægger det talende subjekt, og
det er med dette blik som udgangspunkt, vi ønsker at undersøge, hvordan politiske journalister og
folketingspolitikere forholder sig til og agerer i den diskursive orden, der organiserer subjekterne i
den journalistiske praksis.
Mens forrige analysedel gør det klart, hvordan den politiske journalistisk konstitueres - i form af
kriterier, forholdet til magten, den diskursive orden mv. - er det denne analyses opgave at bygge
ovenpå denne viden ved at undersøge, hvilket mulighedsrum dette efterlader de politiske
journalister og folketingspolitikere i, og hvordan de iagttager og handler inden for den journalistiske
praksis’ rammebetingelser.
Når vi interesserer os for politiske journalister, er det for at få et indblik i dels, hvordan de forholder
sig til den politiske journalistiske praksis, og dels hvordan det efterlader dem i et mulighedsrum
med bestemte forventninger til deres handlen og tale, når de bedriver politisk journalistik. I vores
interviews med journalister er et af de centrale spørgsmål, hvordan den gode politiske historie
iagttages, hvornår den er relevant, og hvad der er udslagsgivende for, om en historie vælges til eller
fra.
Den politiske journalistik strukturerer i samme ombæring et mulighedsrum for folketingspolitikere,
hvorfor vores formål med at interviewe dem er at undersøge, hvordan de agerer i dette rum – for
eksempel ved at tilpasse sig, strategisk udnytte eller yde modstand til den journalistiske praksis’
diskursive orden. Derfor er det også et centralt spørgsmål for analysen at spørge, hvordan
folketingspolitikerne får adgang til talen og på hvilke betingelser, idet “ingen får adgang til
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diskursens orden, medmindre han opfylder visse krav (...)” (Foucault, 2001: 26).
Folketingspolitikerne forventes altså at tilpasse sig den diskursive orden, der organiserer den
journalistiske praksis, hvis de ønsker en taleret i medierne. De fire folketingspolitikere, der indgår i
vores empiri, forholder sig til, hvordan de oplever mediernes interesse for dem og deres politik,
samt hvilke overvejelser og strategier de benytter i forhold til medierne. Her er det interessant at
undersøge, hvordan vores informanters erfaring i politik, parlamentariske position og andre faktorer
gør sig gældende i forhold til mediernes interesse.
Hermed bliver det altså analysens sigte at undersøge, hvordan den gode politiske historie iagttages,
hvad der tillægges betydning, når politiske journalister udvælger historier – for eksempel hensynet
til læsertal, politisk substans, demokratiets sammenhængskraft – og hvordan folketingspolitikere
forholder sig til de regler, normer og forventninger, medierne sætter. Herunder talefrembringelsens
muligheder, forventninger til samt begrænsninger og inklusions- og eksklusionsregler for talen.
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3.0 Læsevejledning
Vi har netop været igennem det første kapitel af specialeopgaven. Indtil videre har vi formuleret,
hvordan vi ønsker at problematisere selvfølgeligheder inden for den politiske journalistik som
praksis ved at stille spørgsmål til, hvordan praksissen konstitueres og med hvilke konsekvenser for
folketingspolitikeres og politiske journalisters mulighedsrum.
Denne læsevejledning har nu til formål at give et overblik over specialeopgavens strukturering og
indhold i de kommende kapitler og afsnit.

3.1 Kapitel 2
Dette kapitel indeholder fire afsnit, der på hver sin måde bidrager til at besvare specialets
problemformulering.
Det første afsnit iagttager den viden, der gør sig gældende for journalistikken som fag. Her giver vi
et kort indblik i institutionaliseringen af faget og de første videnskabelige bidrag med det henblik at
opnå kendskab til praksissens historie og få blik for dets selvfølgeligheder. Vi peger på
journalistikkens styringsværktøjer, der blandt andet udgøres af de klassiske nyhedskriterier, vinklen
og objektivitetskriteriet, som vi ser har været underlagt en meningsforskydning gennem tiden.
Netop dette bidrager til at gøre det særligt interessant for os at problematisere praksissens
selvfølgeligheder og den måde, som politisk journalistik i dag konstruerer sin rationalitet.
Det andet afsnit er den første del af de to analysedele, som specialet består af. Her undersøger vi,
hvilke betingelser, der konstituerer politisk journalistik gennem en kvalitativ kodning af 1.000
artikler. Vi analyserer, hvilken viden der omkranser praksissen og konstruerer en særlig rationalitet,
der sætter grænser for, hvad der inkluderes og ekskluderes i politisk journalistik, og dermed dels
strukturerer et bestemt mulighedsrum og dels subjektiverer folketingspolitikere og politiske
journalister på en særlig måde.
Det tredje afsnit er den anden del af de to analysedele. Her anvender vi den viden om praksissens
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diskursive orden og strukturering af mulighedsrummet, vi har opnået i analysedel 1. Vi undersøger
herudfra, hvordan talefrembringelsens eksklusionssystemer og -regler gør sig gældende for
folketingspolitikeres og politiske journalisters handle- og talemuligheder. Vi har i dette afsnit også
blik for, både hvordan politikere og journalister inden for praksissen subjektiveres, og hvordan
forskellige strategier sættes i spil i forskellige magtrelationer.
Det fjerde afsnit udgør specialeopgavens konklusion. Dette afsnit bidrager til en sammenhængende
forklaring af, hvordan specialeopgaven har problematiseret genstandsfeltets selvfølgeligheder og
svarer samlet på specialets problematisering af, hvordan politisk journalistik konstitueres, og hvilke
konsekvenser det har for folketingspolitikeres og politiske journalisters mulighedsrum.

3.2 Kapitel 3
I dette kapitel tillader vi os at gøre os fri af specialets problemformulering, som netop er besvaret i
kapitel 2. Dette gør det muligt at lade kapitel 3 indeholde to afsnit, der i nye perspektiver har blik
for, hvordan strategierne inden for politisk journalistik kaster nye problemer af sig.
Det første afsnit diskuterer med udgangspunkt i Slavoj Zizeks ideologikritik, hvordan den politiske
journalistiks praksis opretholdes gennem en ideologisk dis-identifikation, hvor subjekters passivitet
og distancering til egne handlinger gør det muligt for dem at indgå i en praksis, de i virkeligheden
ikke kan identificere sig med. Afsnittet viser, hvordan subjektet gennem ironisk og kynisk
distancering handler i praksissens interesse. Med denne tilgang kan vi således få blik for subjektets
passivitet, hvilket Foucaults magtanalyse ikke tilbyder svar på.
Det andet afsnit sætter den politiske journalistik i et perspektiv, der belyser, hvordan politisk
konflikt er fuldstændig afgørende for politikkens overlevelse. Perspektivet gør op med idéen om, at
det skulle være konflikt, der bidrager til en voksende mistillid til politikere og journalister, og peger
i stedet på, at det netop er den manglende politiske konflikt, der gøder mistilliden qua en ikkepolitisk form for politik i både politik og journalistik.
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KAPITEL 2
4.0 Den journalistiske praksis
Formålet med dette afsnit er at få et indblik i de praksisser, der gør sig gældende for journalistik, og
dermed bidrage til en forståelse af, hvilke rationaler og selvfølgeligheder journalistikken lader sig
styre af.
Institutionaliseringen af journalistik finder først sted ret sent i håndværkets historie. Mens de første
spadestik til en fri presse og en stadfæstelse af ytringsfrihed bliver taget med Junigrundloven af
1849 (Jensen, 1996), er det først med etableringen af Danmarks Journalisthøjskole i 1962, at
undervisning i 1963 gøres til en obligatorisk del af dét at blive journalist (Statsministeriet, 1972).
Det er også først i 1960’erne, at forskere begynder at interessere sig for at videnskabeliggøre
journalistikken og særligt fremhæves nordmændene Johan Galtung og Mari Ruge, der i 1965
publicerer artiklen ”The Structure of Foreign News” i tidsskriftet Journal of International Peace
Research.
Galtung og Ruges ambition er via 12 hypoteser at fremsætte kritik af, hvordan begivenheder bliver
til nyheder i det internationale nyhedssystem (Galtung & Ruge, 1965: 65). Overordnet peger de på:
”at medierne i påfaldende høj grad synes at tilfredsstille en modtagerpsykologi. Det
fremmer historier af negativ karakter, der betoner det uventede og dramatiske, og gerne
omhandler forhold, der kan personliggøres” (Vestergaard, 2011: 41). Studiet viser også,
hvordan medierne har særligt fokus på elitenationer og elitepersoner, og at dette medfører
”an image of the world that gives little autonomy to the periphery but sees it as mainly
existing for the sake of the center” (Galtung & Ruge, 1965: 84).
Men på trods af opfordringen til at bryde de eksisterende mekanismer, ender kritikken i
virkeligheden med at virke modsat, idet deres hypoteser senere får enorm betydning for
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teoridannelse og forskning om nyhedsforhold, og i flere sammenhænge henvises Galtung og Ruge
til at være ophavsmænd til de klassiske nyhedskriterier; aktualitet, væsentlighed, identifikation,
sensation og konflikt (Vestergaard, 2011).
Nyhedskriterierne kan dermed følges tilbage til før selve institutionaliseringen af journalistikken, og
som ovenstående også forklarer, er kriterierne ikke defineret ud fra en normativ teori, men ud fra
iagttagelser af, hvordan journalister arbejder. Der synes altså at ske en konstant reproduktion af
selvfølgelighederne, som omkranser og indarbejder disse kriterier i den journalistiske praksis.
Nyhedskriterier, vinkel og objektivitet som styringsværktøjer
Funktionen for kriterierne er at vurdere ”begivenheder, ideer, vinkler, stof og historier – alt
sammen set i sammenhæng med, hvem modtagerne er. (…) Der er ingen regler for, i hvilken grad
de enkelte kriterier skal opfyldes, før der er en historie” (Schmidt, 2011: 72). Kriterierne er så at
sige journalistikkens styringsværktøj, idet de er bestemmende for, hvilken viden, der kan inkluderes
og genkendes som en journalistisk historie.
Som det fremgår af citatet ovenfor, spiller også ’vinklen’ en rolle og synes at dukke op som et andet
af praksissens styringsværktøjer; ”Alle valg skal være relevante i forhold til vinklen: valg af kilder,
interviewstrategi og til- og fravalg af øvrig information, talmateriale, reportageelementer. Alt.”
(ibid.). Begrebet har forandret sig gennem tiden, og mens det tidligere har været et udtryk for
journalistens valgte synsvinkel – altså om journalisten ser historien gennem ”direktørens,
lønmodtagerens eller forbrugerens” øjne – er vinklen i dag et udtryk for den påstand, som
journalisten lader være bestemmende for sin artikel (Ibid.: 81).
Ligesom meningstilskrivelsen af vinklen har forandret sig, gælder det samme også for andre dele af
journalistikkens praksis, for eksempel kravet om, at journalister skal være objektive. Historisk
begyndte man først at tale om objektivitet efter partipressens død i midten af 1900-tallet. Indtil da
var det grundlæggende kendetegn for pressen, at aviserne repræsenterede forskellige politiske fløje i
form af det såkaldte firbladssystem bestående af Venstre, Højre (Konservative), Radikale Venstre
og Socialdemokratiet (Jensen, 1996: 188). Dette betød, at de fire partier blev støttet af hvert deres
lokale dagblad i alle større byer, og journalister var mere en form for partisoldater, end de var
professionelle formidlere. Først i løbet af 1960’erne frigjorde aviserne sig fra partitilhørsforhold, og
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journalisternes rolle gik fra at være referende og bakke op om avisens standpunkt til selv at
involvere sig i, hvad der skulle tales og skrives om, og stille spørgsmål til det fælles verdensbillede.
Journalisterne fik et ideal om at være kritiske og dagsordensættende (Schmidt, 2011: 20-21).
Et stort antal aviser lukkede og de resterende måtte derfor dække alle politiske partier, hvorfor det
blev relevant at tale om objektivitet; ”Ved hjælp af det (objektivitet, red.) og ved at holde
kommentarer og nyhedsstof adskilt kunne aviserne blive accepteret som neutrale og troværdige
også hos læsere med andre politiske opfattelser.” (ibid.: 56). Men siden har begrebet været meget
omdiskuteret, og betydningen har forskudt sig fra at handle om neutralitet og balance til i dag at
være et spørgsmål om fairness og journalistisk professionalisme (ibid.: 63).
Disse forskydninger af både vinklen og iagttagelsen af objektivitet må alt andet lige forventes at
bidrage til nogle andre regler og normer for praksissen. Når vinklen er et udtryk for en andens
synsvinkel såsom direktørens, lønmodtagerens eller forbrugerens, og formidles neutralt og
balanceret, subjektiverer det journalisten på én måde. Mens når vinklen er et udtryk for en påstand,
der formidles fair og professionelt, subjektiveres journalisten på en anden måde, som i højere grad
synes at hvile på journalistens egne vurderinger.
Blandt flere medieforskere (Hjarvard, 1995; Schultz, 2007; Willig, 2011) støder vi på, at der er en
række andre faktorer, som også påvirker og stiller krav til den journalistiske praksis. I grove træk
handler det om tid, økonomi og seer- og læsertal, som på hver sin måde udfordrer den journalistiske
praksis. Disse forhold kommer vi ikke nærmere ind på her, men vi nævner dem, idet de også er med
til at have en bestemt virkning på de journalistiske til- og fravalg og dermed på struktureringen af
mulighedsrummet.
Substans vs. underholdning?
Vi ønsker at have særligt øje for, hvordan politisk journalistik som praksis organiserer et helt
bestemt mulighedsrum for politiske journalister og folketingspolitikere, og hvilke konstitutive
konsekvenser dette medfører – herunder spørgsmålet om troværdighed. Dette er naturligvis også
noget journalistikken selv beskæftiger sig med, og en bekymring bygger blandt andet på den
diskrepans, der eksisterer mellem det journalistiske ideal og den journalistiske virkelighed:
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”Der er en tendens til, at kravet om underholdning mere og mere indgår i den journalistiske
dækning, og at underholdning næsten udelukkende forstås som stof, der er letfordøjeligt.
Politiske begivenheder som valg til Folketinget kan udvikle sig til en underholdende
konkurrence mellem personer, hvad det naturligvis også er, men selv om det er tungere at
fordøje, er dækningen nødt til også at rumme den politiske substans, hvis den skal gøre sig
fortjent til at være god journalistik – eller journalistik overhovedet.” (Schmidt, 2011: 169).
Her ser vi, hvordan der hersker en forståelse af, at journalistik skal indeholde substans, der – modsat
underholdning – kan være tungt at fordøje. Og, hvis der ikke er en vis substans til stede, er der ikke
tale om journalistik, og substansen må dermed forstås som særlig nødvendig, hvis der også skal
være tale om god journalistik.
Ydermere eksisterer også en helt særlig iagttagelse af, hvad journalistikkens rolle er;
”Journalistikken kigger altså demokratiets aktører i kortene og tjekker, om der er
overensstemmelse mellem ord og handling. (…) Den giver folk lejlighed til at tænke over
det, der spiller en rolle, når de står i stemmeboksen og skal sætte krydset i et demokratisk
valg, og når de i øvrigt skal danne sig en mening om, hvad der er rigtigt og vigtigt” (ibid.:
12)
Idéen om aktive samfundsborgere, der deltager i demokratiske valg, betinges altså af, at
journalistikken spiller dens rolle korrekt. Disse iagttagelser af hvad god journalistik er, og hvad
journalistikkens rolle er, bidrager til at forstå den journalistiske praksis’ rationalitet, og denne
forståelse medvirker til at indfri vores ambition om at problematisere praksissens selvfølgeligheder.
Ikke fordi vi ønsker at pege på en anden definition af, hvad god journalistik er, eller hvad
journalistikkens rolle bør være, men fordi vi ønsker at skabe en anderledes refleksion omkring
praksissens selviagttagelse.
Med ovenstående introduktion går vi herfra videre til vores analyse, hvor vi vil undersøge de
betingelser, der konstituerer politisk journalistik og strukturerer et bestemt mulighedsrum for
politiske journalisters og folketingspolitikeres handlen og tale.
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5.0 Analyse del 1:
Konstituering af politisk journalistik
Vi undersøger i dette afsnit, hvilke betingelser der konstituerer politisk journalistik, og det gør vi
med udgangspunkt i en kvalitativ kodningsanalyse af 1.000 artikler. Afsnittet belyser den viden, der
indarbejdes, og bestemmer regler for de konstituerende betingelser og dermed også, hvad det er for
en rationalitet, der begrænser, hvad der bliver genkendt som politisk journalistik. Denne viden
bidrager til at se, hvordan politisk journalistik udgør en særlig socialitet, der strukturerer et bestemt
mulighedsrum for politiske journalister og folketingspolitikere.
Datamaterialet består af 1.000 artikler, men det er ikke alle disse artikler, der dækker vores
interesseområde; politik i Danmark. 146 (14,6 %) artikler handler om politik i udlandet, og 42 (4,2
%) udgør fejlartikler. Det vil sige, at de resterende 812 (81,2 %) artikler er dem, vi tager
udgangspunkt i, når vi besvarer nedenstående spørgsmål.
Først fokuserer vi på fordelingen af medier og politiske partier i datamaterialet. Vi spørger til,
hvordan partierne er repræsenteret forskelligt i medierne. Vi spørger også, hvordan forholdet
mellem partiernes udtale og omtale varierer afhængigt af medie, genre og tone of voice, samt hvilke
kriterier, der kendetegner forskellige genrer og tone of voice.
Dernæst ser vi nærmere på fordelingen af kriterierne for det samlede datamaterialet. Hvordan
prioriterer medierne de forskellige kriterier? Hvilke kriterier er kendetegnende for partierne og
regeringen, og hvordan er kriterierne forskellige, afhængigt af om partierne og regeringen udtaler
sig eller bliver omtalt?
Målet er, at vi med afsæt i vores empiri kan få blik for de diskursive praksisser, der tilsammen
udgør den politiske journalistik som samfundspraksis. Til sidst opsummerer vi i en delkonklusion
og giver en samlet besvarelse på, hvilke betingelser der konstituerer politisk journalistik.
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5.1 Medier
Vi beskæftiger os med 11 landsdækkende dagblade, og tre af dem står alene for godt halvdelen af
de 812 artikler. Det er Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken. Herefter kommer BT, Information,
Ekstra Bladet, Børsen og Kristeligt Dagblad, mens MetroXpress, Licitationen og Weekendavisen
udgør de tre mindste medier i undersøgelsen (bilag 3, tabel 10). Allerede denne repræsentation
giver os et billede af, at der er forskel på, hvilke medier der særligt bidrager til at konstituere
rammerne for den politiske journalistik, som danner empirisk grundlag for vores undersøgelse:

Ser vi på, hvordan partierne og regeringen er repræsenteret i medierne, gør billedet af JyllandsPosten, Berlingske og Politiken, som de mest anvendte medier, sig langt hen ad vejen fortsat
gældende. Der er dog nogle partier, der i højere grad er repræsenteret i andre medier, og der er også
forskel på, hvor partiernes folketingspolitikere og regeringens ministre vælger at udtale sig, kontra
hvor partierne og regeringen bliver omtalt. Nedenfor gennemgår vi hvert parti samt regeringen og
fremhæver de tre hyppigst anvendte medier – i få tilfælde vil der fremgå mere end tre partier, fordi
repræsentationen af nogle medier er ligelig (bilag 3, tabel 10). ”Repræsentation” er et udtryk for, at
vi ikke skelner mellem omtale og udtale. Partiets udtale afspejler folketingspolitikeres udtale til
medierne, mens omtalen er et udtryk for, at partiet eller en politiker er nævnt, men uden at være
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citeret. I nedenstående gennemgang skal vi desuden gøre opmærksom på, at der for de partier med
den ringeste repræsentativitet, som for eksempel Alternativet, vil være en vis statistisk usikkerhed
forbundet med resultaterne.
Netop partiet Alternativet viser også det mest forskelligartede billede. Partiet er repræsenteret i 33
artikler, og som figuren viser, er det primært i Politiken, Information, Jyllands-Posten og Kristeligt
Dagblad.

Når partiet udtaler sig, sker det hovedsageligt til de samme medier, som det er repræsenteret i, dog
med undtagelse af Kristeligt Dagblad, der er skiftet ud med Berlingske. Ser vi så på omtalen af
Alternativet, er der igen nogle andre medier på spil; nemlig BT, Ekstra Bladet, Børsen og Kristeligt
Dagblad. Taget de statistiske usikkerheder in mente viser det altså et billede af, at hvor partiet
udtaler sig, bliver det ikke omtalt, og omvendt; til de medier, der omtaler partiet, udtaler partiet sig
ikke.

Enhedslisten er repræsenteret i 99 artikler, hyppigst i Information, Politiken og Berlingske. Det er
de samme tre medier, partiet oftest udtaler sig i, men som det ses af figurerne, er det særligt partiets

Side 32 af 90

udtale til Information, der gør, at partiet er så stærkt repræsenteret i mediet, da mediet ikke er blandt
de tre, der hyppigst omtaler partiet. Det er derimod Berlingske, Jyllands-Posten og Kristeligt
Dagblad. Igen ser vi hermed et eksempel på, hvordan et parti oftest udtaler sig i andre medier, end
dér hvor omtalen typisk sker.

Socialistisk Folkeparti dukker op i 104 artikler, og det sker oftest i Jyllands-Posten, Politiken og
Information. Information og Jyllands-Posten er de to medier, partiet hovedsageligt udtaler sig til, og
herefter følger BT. BT står til gengæld for en ret lille del af partiets omtale, hvorfor den heller ikke
er afspejlet i figuren ovenfor. Den primære omtale foregår derimod i Politiken, Jyllands-Posten og
Berlingske.

Socialdemokratiet er repræsenteret i 214 artikler, og det er hovedsageligt i Jyllands-Posten,
Politiken og Berlingske. Partiets udtalelser sker primært til Jyllands-Posten og Politiken, men også i
nogen grad til Berlingske, Information og BT. Omtalen af partiet sker tilsvarende i Berlingske,
Politiken og Jyllands-Posten og med særlig vægt på de to første medier. Som fordelingen viser,
bruger Socialdemokratiet altså primært Jyllands-Posten til at udtale sig i, mens det primært er
Berlingske, der omtaler partiet.
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Radikale Venstre er nævnt i 82 artikler, og de fleste er bragt i Jyllands-Posten, Berlingske,
Information og Politiken. Både når partiet udtaler sig og bliver omtalt, sker det hyppigst i JyllandsPosten, Information og Berlingske. Det er værd at bemærke, at det også for dette parti gør sig
gældende, at det oftest udtaler sig i Jyllands-Posten, mens omtalen primært sker i Berlingske. Det
samme mønster ser vi også for partierne herunder.

Ligesom Socialdemokratiet er også Venstre repræsenteret i 214 artikler, og det er også oftest i
Berlingske, Jyllands-Posten og Politiken. Som det fremgår af tallene, er der dog den forskel, at
Venstre i noget højere grad er repræsenteret i Berlingske og i mindre grad i Politiken, hvilket er
omvendt, hvis vi sammenligner med Socialdemokratiet. Venstre udtaler sig primært til JyllandsPosten, Berlingske og BT, mens omtalen af partiet hyppigst sker i Berlingske, Jyllands-Posten og
Politiken.
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Det Konservative Folkeparti dukker op i 108 artikler fra hovedsageligt Berlingske, Jyllands-Posten
og Information. Uanset om vi ser på repræsentation, udtale eller omtale, står Berlingske for en stor
andel, hvilket er forskelligt fra de øvrige partier. Hvis vi til gengæld ser bort fra Berlingske, er
Konservative sammenfaldende med en række af de andre partier, idet partiets udtale sker i medier,
der ikke hyppigst omtaler partiet, og omvendt; udtalen sker – foruden i Berlingske – i JyllandsPosten, BT og Politiken, mens omtalen sker – igen foruden i Berlingske – i Ekstra Bladet og
Kristeligt Dagblad.

Dansk Folkeparti er med i 215 artikler og dermed det parti, der er nævnt allerflest gange; kun
regeringen har en større repræsentation i datamaterialet. Artiklerne er primært bragt i JyllandsPosten, Berlingske og BT. Det er også i disse tre medier, at partiet hovedsageligt udtaler sig, mens
omtalen af partiet oftest er i Berlingske, Jyllands-Posten og Ekstra Bladet. Som figurerne viser, er
Politiken og Information, som ellers har gjort sig gældende for flere af de andre partier, slet ikke
repræsenteret som nogle af de hyppigst anvendte medier for Dansk Folkeparti.
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Liberal Alliance er repræsenteret i 80 artikler, og partiet dukker oftest op i Politiken, Berlingske og
Jyllands-Posten. En udtalelse til Politiken sker dog noget sjældnere, hvorfor mediet heller ikke
fremgår i figuren blandt de medier, partiet oftest udtaler sig til. Udtalelser sker derimod til
Berlingske, BT og Jyllands-Posten. Hvorfor Politiken alligevel står for så stor en del af partiets
samlede repræsentation, kan skyldes, at Politiken er det medie, der oftest omtaler partiet, efterfulgt
af Berlingske og Ekstra Bladet.

Regeringen er uden tvivl den mest nævnte i alle artiklerne – i alt 537. Der er ikke skelnet mellem,
hvilke partier der i løbet af 2014, 2015 og 2016 har haft regeringsmagten, og tallene skal derfor
betragtes som generelle for et regeringsparti, uanset partifarve. Fordelingen af regeringens
repræsentation, udtalelser fra ministre og omtale af regeringen afspejler det overordnede, generelle
billede; Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken er de medier, der er mest repræsenteret. Der er dog
et enkelt sted, hvor dækningen af regeringen bryder med de øvrige mønstre. For her gælder det, at
Berlingske i højere grad bringer udtalelser fra regeringen og ikke blot omtaler regeringen. Det er
altså en anderledes fordelingen end den, der gælder for stort set alle de andre politiske partier,
foruden Alternativet og Socialistisk Folkeparti, hvor Berlingske i højere grad omtaler partierne og i
ringere grad bringer udtalelser fra dem. Det synes dog ikke at være et udtryk for, at Berlingske
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omtaler regeringen mindre, end mediet omtaler de øvrige partier. Derimod snarere, at det er
Jyllands-Posten og Politiken, der i særlig høj grad omtaler regeringen mere, end de to medier
omtaler de enkelte politiske partier (bilag 3, tabel 10).
Ovenstående gennemgang viser flere ting. For det første, at den politiske journalistik har et enormt
fokus på regeringen. Det giver et indtryk af, at denne har en privilegeret adgang til praksissen
sammenlignet med de politiske partier. Både Socialdemokratiet og Venstre har været en del af
regeringen i 2014-2016, og begge partier har samtidig en høj repræsentation i artiklerne. Dog viser
Dansk Folkeparti sig – qua partiets høje repræsentation – at være ligeså interessante for medierne,
som både Socialdemokratiet og Venstre, selv om partiet aldrig har været en del af regeringen.
Interessen for partierne synes altså ikke kun at gøre sig gældende for regeringspartier. Hvilken
rationalitet, der gør sig gældende her, forsøger vi at belyse senere i analysen, når vi undersøger,
hvilke genrer og kriterier der kendetegner partierne. Viser det sig for eksempel, at Dansk Folkeparti
i særlig grad benytter sig af nogle af de genrer og kriterier, som tillægges størst værdi inden for den
politiske journalistiks rationalitet, og på den måde agerer strategisk for at gøre sig selv interessant
for medierne?
Et par andre interessante ting, der dukker op, når vi undersøger, hvordan partierne omtales og
udtaler sig, er for eksempel, at det for flere partier synes at gøre sig gældende, at de ofte udtaler sig
til andre medier end til de, hvori de typisk omtales. Det er ikke muligt for os at sige, om det er et
udtryk for et valg foretaget af partierne eller af medierne, men alt andet lige giver det et indtryk af,
at medierne tilbyder differentierede tale- og handlemuligheder; for eksempel udtaler flere partier sig
til BT, men BT er aldrig det medie, som er blandt de, der oftest omtaler partierne. Og det modsatte,
er der også eksempler på; Ekstra Bladet er et par gange blandt de medier, der oftest omtaler et parti,
men mediet er aldrig blandt de, der oftest bringer udtalelser fra partierne.
Derudover ser vi i datamaterialet, at Enhedslisten adskiller sig fra de andre partier ved at udtale sig
mere, end det bliver omtalt. Mens Socialistisk Folkeparti for eksempel adskiller sig ved at udtale sig
mindst i forhold til partiets samlede repræsentation i medierne. Kun regeringen udtaler sig i endnu
ringere grad. Der synes altså at eksistere en forskel mellem partierne, der handler om, hvordan de
iagttager det mulighedsrum, som den politiske journalistik tilbyder, og at de har forskellige
strategier for, hvordan de tilgår mulighedsrummet.
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Som det også fremgår ovenfor, er der nogle medier, som partierne oftere end andre udtaler sig i og
bliver omtalt i. Som vi viste, så dukker Konservative for eksempel meget op i sammenhæng med
Berlingske i både repræsentation, udtalelse og omtale. Samtidig dukker Information meget op i
både Enhedslistens og Socialistisk Folkepartis repræsentation, og partierne udtaler sig i høj grad til
mediet – til gengæld er det tre andre medier, der hyppigst omtaler disse partier. Og så ser vi
samtidig, at Dansk Folkeparti sjældent indgår i sammenhæng med Information og Politiken, og det
samme gælder i nogen grad Liberal Alliance, dog er sammenhængen med Politiken, at mediet i
særlig grad omtaler partiet. Men hverken Information eller Politiken er blandt de medier, der oftest
bringer udtalelser fra Liberal Alliance.
Historisk set har journalistikken været konstitueret af en partipresse, hvor journalister arbejdede for
et politisk standpunkt afhængigt af avisens politiske tilhørsforhold. Hvorvidt denne rationalitet
trækker tråde til i dag, og om nogle aviser er mere tilbøjelige til at dække nogle partier på én
bestemt måde frem for andre, det kan ovenstående forsigtigt pege i retning af, men det er ikke
noget, vi har mulighed for at sige noget generelt om. Vores kodning giver os mulighed for at
undersøge, hvordan mediernes tone of voice karakteriserer de politiske partier, men for at kunne
sige noget om, hvorvidt den enkelte avis dækker enkelte partier på en mere positiv eller negativ
måde, kræver det en sortering af vores data, som vil efterlade et meget lille datagrundlag med en
stor statistisk usikkerhed, hvorfor vi ikke ønsker at trække disse data ind i analysen. Ser vi til
gengæld overordnet på partiernes repræsentation i medierne, er det som nævnt hovedsageligt
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og regeringen, der dukker op i allerflest artikler.
Dermed ser det ikke umiddelbart ud til, at den styrende rationalitet inden for politisk journalistik
generelt set favoriserer enten den ”røde” eller den ”blå” fløj. Snarere synes det at være et spørgsmål
om et partis magtposition, der gør det interessant at inkludere i praksissen.
Vi har nu beskæftiget os en del med regeringens og partiernes repræsentation, udtale og omtale i
medierne. Især Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og regeringen er stærkt repræsenteret,
og det er især Berlingske, Jyllands-Posten og Politiken, der interesserer sig for politisk journalistik.
Som vi også kan se, er det ikke fordi de øvrige partier og medier slet ikke udgør en del af den
politiske journalistiks praksis, men alt andet lige, synes der at være en anden viden, omgivet af
disse, som bliver bestemmende for, at de ikke i lige så høj grad tildeles værdi. For at få et mere
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nuanceret blik på de betingelser, der konstituerer politisk journalistik, ser vi nærmere på de genrer,
der oftest dukker op i datamaterialet.

5.1.1 De tre typiske genrer
Artikler, debatindlæg og analyser er de tre mest anvendte genrer og dækker samlet 83 % af
datamaterialet. I alt udgør artikler 51,1 %, debat 20,8 % og analyse 11,1 %. Alle tre genrer stiller
forskellige omtale- og udtalemuligheder til rådighed for partierne og regeringen.
Artiklerne er journalistisk bearbejdet og vinklet, og hvis partierne eller regeringen udtaler sig, sker
det i form af citater, og vi må derfor forvente, at der for denne genrer eksisterer nogle andre regler
end for debatindlæg og analyser. I debatindlæg er det for eksempel typisk politikerne selv, der er
afsendere, og de kan dermed selv bestemme, hvordan de udtaler sig, og om de omtaler andre
politikere og partier. Det samme gør sig i øvrigt gældende for kronikker. Man kan sige, at
debatindlæg og kronikker giver en talemulighed fra politikeren direkte til læseren, fordi det ikke
bliver behandlet journalistisk. På den måde kan der være forskellige strategier, der spiller ind, når
for eksempel partipolitikere eller ministre vurderer, om de udtaler sig til en artikel eller er afsender
på et debatindlæg eller en kronik, fordi de to sidstnævnte kan tilbyde en taleposition, hvorfra
politikere kan være med til at definere, hvad der skal tales om. Vi ser dog samtidig, at debatindlæg
og kronikker i nogen grad karakteriseres af de samme kriterier som artikler og analyser, hvorfor vi
må antage, at der alligevel hersker en bestemt fælles forståelse for, hvad det er, der gør et
debatindlæg interessant for aviserne at bringe. Analysegenren fungerer modsat af debatindlæg i den
forstand, at analysen udelukkende er skrevet ud fra journalistens, kommentatorens, analytikerens,
redaktørens eller lederens synsvinkel. Det samme gælder desuden for avisens leder, og begge genrer
indskrænker politikernes handle- og talemuligheder til ingenting.
Ser vi på debatindlæg og kronikker, har vi både mulighed for at se, hvor ofte politikerne selv skriver
et, og hvor ofte partierne og regeringen bliver omtalt i et. Vi kan se, at partierne og regeringen i
langt højere grad bliver omtalt i debatindlæg sammenlignet med, hvor ofte de selv er afsendere på
et. Faktisk sker mellem 21,6 % og 30,6 % af de enkelte partiers og regerings omtale i debatindlæg
og kronikker, mens debatindlæg og kronikker med en folketingspolitiker eller minister som
afsender kun udgør mellem 8,1 % og 19,4 % (bilag 3, tabel 8). Der synes altså ikke at herske en
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rationalitet om, at en politiker eller et parti nødvendigvis skal skrive et modsvar, lige så snart man
har været omtalt i et debatindlæg.
Der er også stor forskel på, hvilke partier der benytter sig af disse genrer. Som grafikken herunder
viser, er det mindre end en tiendedel af al udtale fra Enhedslisten, regeringen, Socialdemokratiet og
Konservative, der foregår i debatindlæg og kronikker. Mens det for Radikale, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Venstre, Alternativet og Liberal Alliance er op mod en femtedel.

Som nævnt er grafikken et udtryk for debatindlæg og kronikker med folketingspolitikere eller
ministre som afsendere. At der er så stor forskel på, hvilke partier der spiller ind i denne genre,
synes at være et udtryk for, at det ikke er den samme strategi, der gør sig gældende blandt
henholdsvis partierne og medierne. For eksempel kan det spille ind, at partierne tillægger
debatindlæg forskellig værdi, eller at aviserne har særlige inklusions- og eksklusionsregler for,
hvilke partiers debatindlæg, der skal bringes i avisen - måske afhængigt af, om debatindlægget
opfylder betingelserne for at blive inkluderet i den journalistiske praksis og genkendt som relevant?
Alt andet lige synes der ikke at være en rationalitet, der tilsiger, at det kun er partier med en særlig
form for politisk overbevisning, eller som indgår i for eksempel en regeringskonstellation eller i
oppositionen, der inkluderes og har taleret i forbindelse med debatindlæg og kronikker.
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Ser vi modsat på, hvad debatindlæggene typisk omtaler, kan vi se, at ud af de 169 debatindlæg, der
er en del af datamaterialet, så omtaler 99 af dem regeringen. 20 af dem er neutrale, 10 er positive,
mens 69 er negativt vinklet, og blandt de negative er 32 af dem karakteriseret af ’kritik’, 13 af
forargelse, syv af modstand, seks af konsekvens af politik, og de resterende fordeler sig enkeltvis
over øvrige kriterier (bilag 3, tabel 15). Uden at vi har set nærmere på de 70, der ikke omtaler
regeringen, synes politisk journalistik at organisere en diskursiv orden, som privilegerer kritik af
den siddende regering – og at debatindlæg, der spiller ind i denne diskursive orden, inkluderes og
aktualiseres af den politiske journalistik. (Foucault, 2001: 12, 17).
Kritikken synes samtidig at få lov at ske ret uimodsagt. Vi var kort inde på det tidligere, hvor vi
konstaterede, at partierne og regeringen langt oftere bliver omtalt i et debatindlæg mere, end de selv
er afsendere på et. Dertil kan vi også se, at når en minister er afsender på et debatindlæg, så handler
halvdelen af dem om visioner, hvilket formodentlig ikke indebærer et modsvar på en kritik. På
denne måde er debatgenren en stærk talemulighed for både oppositionen og støttepartier, der er
utilfredse med regeringens politik, da de her kan indtage en udtaleposition inden for den politiske
journalistik og rette kritik mod regeringens politik. Dette er udtryk for Foucaults pointe om, at magt
ikke er noget, nogle særligt udvalgte er begavet med, men derimod det navn, man giver en
kompliceret strategisk situation i et samfund. Det skal forstås på den måde, at magten i højere grad
er et spørgsmål om den struktur, der selvfølgeliggør bestemte måder at tænke, handle og tale på
som mere selvfølgelige end andre. Derfor er talemulighederne inden for den politiske journalistik
heller ikke bundet til en bestemt magtposition, hvilket debatgenren viser. Talemulighederne er
derimod bestemt af strategiernes formåen til at spille ind i mulighedsrummets normer og regler.
En anden måde at belyse, hvilke inklusions- og eksklusionsmekanismer, der er på spil for de tre
genrer; artikler, debatindlæg og analyser, er ved at kigge på de kriterier, der typisk karakteriserer
genrerne. Det gør vi herunder, hvor vi fokuserer på, hvilke tre kriterier der generelt gør sig særligt
gældende for de tre genrer og i øvrigt kort opsummerer, hvordan vi har defineret de nævnte kriterier
(bilag 3, tabel 9; bilag 2):
Artikel:
18,1 % er vinklet efter ’konsekvens af politik’
13,7 % er vinklet efter ’kritik’
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12,8 % er vinklet efter ’konflikt’
Kritik og konflikt adskiller sig fra hinanden på den måde, at kritik er, når én part kritiserer en anden,
mens konflikt er, når to parter er uenige. Kritikken er altså et udtryk for, at artiklen er vinklet
afhængigt af den ene part, mens artikler, der er vinklet efter en konflikt, sætter uenigheden og
dermed to parter i centrum. Konsekvens af politik afdækker de positive eller negative konsekvenser
en lov eller reform, der er vedtaget i Folketinget, har medført.
Debat:
30,8 % er vinklet efter ’kritik’
15,4 % er vinklet efter ’forargelse’
12,4 % er vinklet efter ’modstand’
Som nævnt ovenfor handler kritik om, at én part kritiserer en anden. Det gør sig forskellig fra
modstand, da modstand handler om en generel modstand til og utilfredshed med det etablerede og
ikke en bestemt part. Forargelse adskiller sig fra både kritik og modstand, da det er forargelse
målrettet en bestemt handling, for eksempel økonomisk eller moralsk.
Analyse:
54,4 % er vinklet efter ’proces’
12,2 % er vinklet efter ’meningsmåling’
5,6 % er vinklet efter ’konsekvens af politik’
Proces er et udtryk for, hvordan partierne og regeringen handler strategisk og positionerer sig i
forhold til hinanden, og spekulationer om, hvorfor de gør, som de gør. Meningsmåling er et udtryk
for, at en ny meningsmåling er årsag til, at analysen er skrevet.
Vender vi tilbage til spørgsmålet fra før om, hvilken rationalitet der inkluderer debatindlæg i den
politiske journalistik, må vi ud fra ovenstående konstatere, at debatindlæg, der er vinklet efter kritik,
tildeles en helt særlig værdi. Forargelse og modstand er også relevante kriterier at spille på, og til
sammen udgør de tre kriterier den viden, der omkranser genren og bestemmer, hvordan den er
relevant. Samtidig må vi forstå, at politiske forslag eller politiske beslutninger, altså love, der er
fremsat eller vedtaget i Folketinget, ekskluderes fra genren, og det samme gælder samråd, en
ministerforklaring eller en undersøgelse. Skal en politiker bidrage med et debatindlæg, der kan
genkendes som relevant, må vi dermed antage, at det kræver, at vedkommende kender til reglerne
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for kritik, forargelse og modstand og gør brug af dem.
Ingen af de tre kriterier gør sig til gengæld gældende for analysegenren. Denne er langt mere
interesseret i politikernes og partiernes position og strategiske handlen. ”Hvem gør hvad og
hvorfor?”, kan man forestille sig, der bliver spurgt til. Denne genre er desuden noget for sig, for
som nævnt tidligere ser vi stort set ikke, at der sker en udtale fra politikere i analysen, hvorfor det i
virkeligheden konstitueres som et lukket rum, der kun er privilegeret adgang til for journalister,
kommentatorer, redaktører og andre personer, som står uden for partierne. Det bliver herved en helt
særlig socialitet, der gør sig gældende, når politikere ekskluderes herfra og kun efterlades med
mulighed for at iagttage analysen og dens forfattere fra sidelinjen.
Ser vi på kriterierne for artikler, er kritik fortsat noget, der genkendes som relevant. Det samme
gælder konflikt. Men særligt genkendeligt for artikler er konsekvens af politik, og fra at kritik og
konflikt handler om uenige parter, handler konsekvens af politik tværtimod om en konkret politik
eller reform – enten en fortidig, nutidig eller fremtidig – og gør sig på den måde forskellig fra
debatindlæg. Begge kriterier synes dog at have en form for konfrontation som fællesnævner, idet at
uanset om artiklen interesserer sig for uenighed mellem to parter eller konsekvens af politik, må vi
forvente, at når politikeren træder ind i dette rum, så er det enten for at påpege over for en anden,
eller forsvare i forhold til sig selv og partiet, en kritik, konflikt eller konsekvens. I denne
sammenhæng er det dog også relevant at undersøge, hvorvidt disse kriterier så typisk medfører en
positiv eller en negativ tone of voice, fordi det kan bidrage til en forståelse af den rationalitet, som
omgiver kriterierne, og dermed sætter rammerne for mulighedsrummet.

5.1.2 Tone of voice
Samlet set er 47 % af datamaterialet vinklet neutralt, mens 36,6 % er vinklet negativt og 16,4 %
positivt. Samme fordeling karakteriserer i høj grad også de enkelte medier, og idet Jyllands-Posten,
Berlingske og Politiken er de medier, der står for den største del af artiklerne, er det også de medier,
der udgiver flest negativt vinklede artikler, men den procentvise andel af negative er dog mindre
end de neutralt vinklede artikler. Der er kun tre medier, som udgiver flere negativt end neutralt
vinklede artikler, og det er Ekstra Bladet, Information og Licitationen (bilag 3, tabel 13). Grafikken
nedenfor viser, hvordan tone of voice karakteriserer de seks medier med størst repræsentation i
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vores materiale, og siger noget om differencen mellem de forskellige talepositioner, medierne
konstituerer hver for sig.

Når vi her taler om vinklens tone of voice, er det med udgangspunkt i det eller de partier, der indgår
i artiklen, debatindlægget, analysen eller en af de øvrige genrer, hvilket bidrager til et indtryk af, om
partiet så at sige ”vinder” eller ”taber” på at være inkluderet i den politiske journalistik. Fordelingen
af neutralt, negativt og positivt vinklet materiale bidrager til at konstituere mulighedsrummet,
hvilket har konsekvenser for subjektiveringen af både politiske journalister og folketingspolitikere.
Når mere end en tredjedel af materialet er negativt vinklet, sætter det en grænse, og skaber en
forventning om, at det er sådan, politisk journalistik skal tænkes; både når den politiske journalist
arbejder og vinkler sine artikler, og når folketingspolitikeren taler eller handler inden for rammerne
af mulighedsrummet. Når de politiske partier bliver omtalt eller tildeles udtalemuligheder, ser vi
samtidig, at der er forskel på, hvordan tone of voice konstituerer forskellige genrer:
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Der er forskel på, hvordan tone of voice karakteriserer de forskellige genrer, hvilket bidrager til at
nuancere mulighedsrummet og tilbyde forskellige forventninger til både handlen og tale. Som det
ses, er artikler og analyser overvejende neutrale, mens debat er overvejende negativ, og interviews
og portrætter er, foruden artikler og debat, de genrer, der typisk giver en positiv vinkling. Dette
bidrager igen til en særlig subjektivering af både journalister og politikere. For eksempel synes det
at give en god ”gevinst” for en politiker at medvirke i et interview eller portræt, fordi det er to
genrer, der primært er vinklet positivt og neutralt. Faktisk er der i vores datamateriale kun ét
interview, der er vinklet negativt, mens de resterende interviews og portrætter er enten positive eller
neutrale. Og selv om den positive vinkling også karakteriserer artikler, så er det samtidigt den
genre, der er hyppigst negativ. Alt andet lige, så sætter denne fordeling en grænse for nogle helt
bestemte forventninger til handle- og talemulighederne.
Overordnet set – uanset udtale eller omtale – er det regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk
Folkeparti, Venstre og Enhedslisten, der hyppigst indgår i en negativ vinklet kontekst. Regeringen
og Socialistisk Folkeparti er også blandt de fem, der oftest indgår i en positiv vinklet kontekst, og
de øvrige tre partier er Konservative, Dansk Folkeparti og Alternativet. De fem partier, der primært
indgår i en neutralt vinklet kontekst, er Radikale Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk
Folkeparti og Venstre (bilag 3, tabel 7). Til gengæld viser datamaterialet også, at når partierne og
regeringen udtaler sig – modsat kun at blive omtalt – så er tone of voice i højere grad mere positiv,
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mens tone of voice er mere negativ, når partierne eller regeringen bliver omtalt (bilag 3, tabel 7).
Det synes altså at pege i en retning af, at hvis folketingspolitikerne vælger at udtale sig og træde ind
i mulighedsrummet, så kan det bidrage til en mere positiv tone of voice omkring partiet – dette kan
naturligvis også være udtryk for, at politikere primært vælger at udtale sig, hvis det er for at tale
positivt om sin egen politik. Samtidig synes dataene dog at pege på, at der eksisterer forskellige
strategier hos partierne i forhold til, hvordan udtalepositionen skal indtages. For eksempel ser vi, at
den positive tone of voice for Radikale Venstre rykker sig fra 2,1 % ved omtale til 23,3 % ved
udtale og for Socialistisk Folkeparti fra 9,5 % ved omtale til 29,4 % ved udtale. Men modsat ser vi
også, at når Enhedslisten udtaler sig, så bidrager det i højere grad til en negativ tone of voice for
partiet, idet 33,3 % af udtalen sker i en negativt vinklet kontekst, mens det kun er 21,1 % af partiets
omtale, der indgår i en negativ kontekst.
Trækker vi en tråd tilbage til tidligere i analysen, hvor vi beskæftigede os med partiernes
repræsentation i medierne, så vi som bekendt, at Enhedslisten er det eneste parti, der udtaler sig
mere, end det bliver omtalt, mens Socialistisk Folkeparti er det parti, der udtaler sig mindst i forhold
til partiets samlede repræsentation i medierne. Vi kan ikke dømme, hvad dette konkret er et udtryk
for, men vi kan konstatere, at der må gøre sig forskellige rationaler gældende for de to partier; både
i forhold til den journalistiske interesse for partierne, idet Socialistisk Folkeparti i højere grad er
repræsenteret i medierne, men også i forhold til partiernes interne strategier om deres
udtalepositioner. Senere ser vi nærmere på forskellene mellem de kriterier, der typisk kendetegner
partiernes udtale kontra omtale, for netop at belyse partiernes talemuligheder.
Indtil videre har vi set, at kriterierne konsekvens af politik, kritik, konflikt og forargelse udgør en
stor andel af artikler og debatindlæg, og vi antager derfor, at dette i høj grad er med til at konstituere
udtalemulighederne. Vi ser også, at omtale ofte er karakteriseret af en negativ vinkling, mens
udtalelser for en stor del af partierne bidrager til at øge den positive tone of voice, og derfor må vi
være åbne overfor, at også kriterierne kan variere afhængigt af, om partierne blot omtales af
medierne eller udtaler sig.

5.2 Kriterier
Nu har vi gennemgået, hvordan partierne er repræsenteret forskelligt i medierne, og hvordan
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forholdet mellem partiernes og regeringens udtale og omtale varierer afhængigt af medie, genre og
tone of voice. Vi har desuden været omkring de tre hyppigste genrer samt de kriterier, der
kendetegner dem, og i dette afsnit vil vi gå endnu nærmere de forskellige kriterier. Vi vil spørge til,
hvilke kriterier der er særligt kendetegnende for de enkelte medier, for partierne og regeringen, og
hvordan kriterierne er forskellige, afhængigt af om partierne og regeringen udtaler sig eller bliver
omtalt.
I alt har vi anvendt 18 kriterier i den kvalitative kodningsanalyse, og fordelingen af dem ses her:

De tre hyppigste kriterier er kritik, konsekvens af politik og proces. De tre kriterier udgør 38,1 % af
alt materialet. Herefter følger forargelse og konflikt, og tilsammen dækker de fem kriterier 56,9 %.
Det er altså kriterier, der handler om, at én part kritiserer en anden, at to parter er uenige, at der
udtrykkes forargelse over en handlen, typisk økonomisk eller moralsk, en skildring af politikeres
eller partiers strategiske handlen eller en skildring af de konsekvenser, der er af en ført politik eller
som forudses af en kommende politik, eller når eksperter, organisationer eller andre kommer med
forslag til at ændre en given politik eller reform (bilag 2). Disse kriterier er konstituerende for den
politiske journalistik og fastsætter dermed den rationalitet, som gør sig gældende for praksissen. Det
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vil sige, at den viden, som aktualiseres og reproduceres og gøres selvfølgelig, handler om, at
politisk journalistik genkender sig selv, når den iagttager parter, der kritiserer hinanden, der er
uenige eller agerer forargeligt eller strategisk, og når den iagttager politiske konsekvenser. Det er
også denne viden, som folketingspolitikere skal tilegne sig, hvis de skal have mulighed for at indgå
i magtrelationer og agere i en kompleks strategisk situation med politisk journalistik (Foucault,
1998: 98f).
Det er værd at bemærke, at de fire politiske kriterier; beslutning, flertal, forslag og udspil tilsammen
udgør 12,7 %, men fordi de er opdelt i fire, synes de at fylde mindre. Vi valgte at adskille dem i
vores kodning med det formål at iagttage, hvornår politik bliver interessant for medierne, og om der
er en forskel i, hvorvidt der skal være tale om en konkret beslutning, altså en lov, der er behandlet
og vedtaget i Folketingssalen, eller om også udspil, forstået som politiske idéer og holdninger, der
ikke nødvendigvis er behandlet i salen, er interessante. Og den forskel viser sig at være der. Som
det kan ses, er det især de politiske udspil, der findes interessante. Men da det er en kvalitativ
kodningsanalyse, vi har foretaget, har vi også fået øje på, at det ikke handler om, at politiske
beslutninger og forslag ikke er interessante for den politiske journalistik. Det handler til gengæld
om, at beslutninger og forslag først bliver inkluderet i en viden, der bestemmer relevans for den
politiske journalistik, når de har en særlig konsekvens for borgerne. Dette bekræftes også ved, at
kriteriet konsekvens af politik er blandt de hyppigste. Dette behandler vi nærmere i analysens del 2,
der tager udgangspunkt i vores interviews med politiske journalister og folketingspolitikere. Hvad
der i denne del af analysen til gengæld er værd at spørge til, det er, om der synes at vise sig en
forskel i, hvilke partier der så får adgang til medierne med deres politiske udspil? Det svarer vi på
nedenfor, hvor vi også ser nærmere på, hvilke kriterier de forskellige partier og regeringen typisk
spiller ind i, når de er en del af den politiske journalistik – enten i form af at blive omtalt eller ved at
udtale sig. Inden da vil vi dog give et hurtigt indblik i, hvordan medierne hver for sig synes at
prioritere de fem hyppigst anvendte kriterier og dermed belyse, hvordan medierne enkeltvis er
omgivet af en særlig socialitet.

5.2.1 Kriteriernes fordeling i medierne
Når vi ser på, hvordan kriterierne fordeler sig i medierne, så er det interessant for os, hvordan de
enkelte medier prioriterer kriterierne, fordi det giver os et indblik i de betingelser, der skal være
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opfyldt for at indgå i det mulighedsrum, praksissen opstiller. Prioriteres kritik for eksempel på
samme måde i Politiken som i Ekstra Bladet eller Berlingske?
Vi tager udgangspunkt i de fem hyppigste kriterier; proces, kritik, konsekvens af politik, konflikt og
forargelse, og ser på, hvordan de prioriteres i alle medierne. Dog med undtagelse af Licitationen og
Weekendavisen, fordi de hver dækker under 2 % af det samlede datamateriale, og den statistiske
usikkerhed derfor gør det svært at sige noget generelt for de to mediers prioritering af de fem
kriterier. For at forstå figurerne herunder korrekt, er det værd at nævne, at figurerne ikke viser
mediernes prioritering af de samlede kriterier, men derimod er et udtryk for prioriteringen af netop
de fem hyppigste kriterier isoleret set. Derfor er den procentvise andel heller ikke et udtryk for,
hvor meget det enkelte kriterium fylder i mediets samlede repræsentation, men derimod hvor stor en
procentdel kriteriet fylder i forhold til de andre fire kriterier:
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Disse figurer giver os mulighed for at sammenligne mediernes prioritering af de fem kriterier og
dermed få et indblik i, hvilke talemuligheder og -positioner praksissen for det enkelte medie
opstiller. I Jyllands-Posten og Information prioriteres kritik for eksempel i høj grad i forhold til,
hvad det gør i andre medier, mens forargelse prioriteres højt i både Ekstra Bladet, Information og
BT – et kriterium der samtidig fylder meget lidt i Børsen. Ser vi på konflikt, prioriteres det generelt
Side 50 af 90

mindre end for eksempel kritik, dog med undtagelse af BT, der prioriterer de to kriterier lige.
Samtidig synes det ikke at være et kriterium, der prioriteres særlig højt i MetroXpress, da intet af
materialet fra dette medie er kodet som så. Dog udgør MetroXpress kun 2,1 % af vores data,
hvorfor det er svært at sige noget generelt om mediet. Prioriteringen af konsekvens af politik deler
medierne i to grupper; Jyllands-Posten, Berlingske, Politiken, Børsen og MetroXpress prioriterer
det i rimelig høj grad, mens BT, Information, Ekstra Bladet og Kristeligt Dagblad prioriterer det
lavere.
Selv om vi her bevæger os på et mikroniveau, hvilket også betyder, at vi skal være ekstra
opmærksomme på ikke at konkludere generelle tendenser, synes der alligevel at danne sig et billede
af, at kriterierne ikke vægtes ligeligt mellem medierne. Det fortæller os, at der på trods af de mere
overordnede linjer for den journalistiske praksis, sker en finjustering af den journalistiske socialitet
på de enkelte medier. Dette kan også have konstitutive konsekvenser for subjektiveringen af de
politiske journalister, idet en journalist på for eksempel Politiken og en på Ekstra Bladet ikke altid
vil træffe de samme valg, når de skal vinkle en historie og vurdere dens relevans.

5.2.2 Kriterier, der kendetegner partierne og regeringen
Til sidst i denne del af analysen ser vi nærmere på, hvilke kriterier, der kendetegner de forskellige
partier og regeringen, og hvordan kriterierne er forskellige, afhængigt af om partierne bliver omtalt
eller udtaler sig.
Når vi betragter partierne og regeringens optræden i medierne, er repræsentationen karakteriseret
ved de fem kriterier, vi før har nævnt; forargelse, konflikt, kritik, konsekvens af politik og proces
(bilag 3, tabel 3). Ser vi nærmere på de enkelte partier, gør disse kriterier sig fortsat gældende som
de hyppigste for Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Især fylder
proces en stor del for Liberal Alliance, mens forargelse særligt knytter sig til Socialdemokratiet og
Dansk Folkeparti.
Ser vi nærmere på de partier, der ikke falder inden for mønstret af de fem kriterier ovenfor, ser vi
for eksempel, at både Radikale Venstre, Konservative, Venstre og regeringen i højere grad end
andre er repræsenteret i politiske udspil. Vi ser også, at Socialistisk Folkeparti gør sig forskellig ved
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i høj grad at spille sig ind i politiske flertal. Radikale Venstre gør sig især til gennem konflikt, mens
Alternativet spiller ind i både modstand – der handler om at ytre modstand i forhold til det
etablerede og generelle i stedet for til en bestemt part – og vision, der handler om ønsker for et
bestemt område, men uden der ligger konkrete udspil bag, som forklarer, hvordan ønsket realiseres.
Derudover ser vi også, at konsekvens af politik er enorm høj for regeringen og dernæst for
Enhedslisten, mens den er noget lavere for Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre
og Venstre og slet ikke eksisterende for Alternativet.
Denne fordeling for kriteriet konsekvens af politik fortæller os to interessante ting. Dels at den
politiske journalistik i særlig høj grad interesserer sig for regeringens politik, og hvilken
konsekvens denne har for borgerne. Dette udtrykker et rationale, der handler om, at regeringen er
særlig interessant, fordi det i langt de fleste tilfælde er netop regeringens politik, der bliver ført og
dermed den, der typisk har konsekvenser for borgerne. Men den anden interessante pointe er her, at
Enhedslisten også i høj grad spiller ind i kriteriet, dog uden at være et parti, hvis politik ofte bliver
realiseret. Når det ikke er partiets egen politik, der har konsekvenser, må vi antage, at partiet
anvender kriteriet til at sætte fokus på andre partiers eller regeringens politik og konsekvenserne
forbundet hertil. Ydermere har vi også set, hvordan Enhedslisten er det parti, der udtaler sig mere,
end det bliver omtalt, og at negativ tone of voice stiger, når partiet udtaler sig. Samlet peger dette i
en retning af, at Enhedslisten synes at have en særlig strategi for at gøre sig selv interessant –
nemlig ved at kritisere konsekvenserne af andres politik. På den måde handler Enhedslisten på den
journalistiske adfærd, de konstituerende betingelser, og gør sig interessant for medierne på trods af,
at partiet ikke er en del af en regering eller på anden måde indgår i et politisk flertal, hvis politik
bliver vedtaget.
Fordelingen af kriterierne blandt partierne viser altså, at på trods af det styrende rationale - der
særligt inkluderer forargelse, konflikt, kritik, konsekvens af politik og proces - så er denne struktur
ikke så fastlåst, at det er umuligt at spille ind i andre kriterier. Det lykkes for eksempel Socialistisk
Folkeparti og Alternativet. Samtidig viser fordelingen også, at især Enhedslisten synes at anvende
en særlig strategi, når partiet indgår i den politiske journalistiks mulighedsrum, nemlig ved at
anvende kriterierne til at gøre sig selv interessant.
Som nævnt ovenfor tager vi også et kig på, hvordan kriterierne fordeler sig forskelligt afhængigt af,
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om vi kigger på omtalen af partierne og regeringen eller deres udtalelser. Når vi laver denne
sortering i materialet, øger det den statistiske usikkerhed, hvorfor vi ikke går deltaljeret ned i hvert
enkelt parti. Til gengæld kigger vi detaljeret på regeringens udtale og omtale, og så kigger vi
efterfølgende på, om der er noget generelt, der gør sig gældende for partiernes omtale og udtale som
samlet gruppe.
Når vi sorterer mellem regeringens omtale og udtale, viser materialet de nuancer, der befinder sig
lidt yderligere, som for eksempel hvis regeringen kun lader sig omtale, bliver den genstand for
kriteriet modstand, mens der åbnes for kriteriet vision, når ministre udtaler sig. Samlet set betyder
det for regeringen, at omtale og udtale fordeler sig efter disse kriterier, hvor de røde søjler er
omtalen af regeringen, og de blå søjler viser kriterierne for udtalelser fra regeringen. Udtalelser
fylder i alt 22,5 % af regeringens samlede repræsentation i medierne, mens omtale fylder 77,5 %
(bilag 3, tabel 4):

Generelt kan vi se, at kriterier som konflikt, konsekvens af politik og kritik fylder en del, uanset om
det gælder omtale eller udtale. Udtale fylder som nævnt ovenfor kun en femtedel i den samlede
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repræsentation af regeringen, og det betyder blandt andet, at det kun er i ét tilfælde, at et kriterium i
højere grad er karakteriseret af udtale i stedet for omtale, og det er kriteriet vision. Alt andet lige
siger det noget om, at når en politiker udtaler sig – her en minister – så bidrager det til at spille ind i
nogle andre kriterier end de, som den politiske journalistik selv fastsætter, når den omtaler partierne
og regeringen. Det samme mønster ser vi for politiske udspil, idet at så snart en minister indtager en
taleposition, fylder dette kriterium en større del af mulighedsrummet.
Den samme tendens synes også at vise sig, når vi ser på partierne som en samlet gruppe (bilag 3,
tabel 11). Kigger vi på de fem kriterier, der hyppigst optræder i forbindelse med omtalen af hvert
enkelt parti og sammenligner dem på tværs af hinanden, ser vi, at det typisk er kriterier som
forargelse, konflikt, konsekvens af politik, kritik, modstand, meningsmåling og proces, der udgør
den største andel. Gør vi det samme, men i stedet for at se på omtalen af partierne, ser vi på
partiernes udtale, det vil sige folketingspolitikernes udtale, så fylder forargelse, konflikt,
konsekvens af politik og kritik fortsat en del, til gengæld gør kriterier som politisk udspil, politisk
flertal, undersøgelse og samråd/ministerforklaring og vision sig nu også gældende.
Denne forskel er interessant, fordi den vidner om, hvordan forskellige kriterier konstituerer politisk
journalistik. Vi beskæftiger os ikke med årsagerne til, hvorfor folketingspolitikere udtalelser sig og
kan derfor ikke sige noget om, hvorvidt udtalelser handler om, at politikere skal inviteres ind i
praksissen af de politiske journalister, eller om de på en mere autonom måde selv vælger, hvornår
de vil træde ind i den. Dog kan vi konstatere, at der gør sig forskellige rationaler gældende for
praksissen, afhængigt af om politikerne udtaler sig eller blot omtales; folketingspolitikernes
udtalelser dukker op som et udtryk for én rationalitet, der inkluderer politiske udspil, flertal,
undersøgelser, samråd, ministerforklaringer og visioner, mens rationalet, der sætter grænser for,
hvad der er interessant, når partierne omtales, i højere grad inkluderer modstand, meningsmåling og
proces. Praksissen for den politiske journalistik og det mulighedsrum, den strukturerer, inkluderer
overordnet set begge rationaler. Men det ser ud til, at der gælder bestemte regler for politiske
journalisters og folketingspolitikeres tale- og handlemuligheder, hvilket betyder, at de hver for sig
bliver subjektiveret forskelligt. Fornuftsgrænsen sættes dermed mellem politiske udspil, flertal,
undersøgelser, samråd, ministerforklaringer og visioner på den ene side og subjektiverer
folketingspolitikere til primært at agere inden for disse rammer – man kan måske ligefrem tale om
en privilegeret taleret inden for disse emner – mens politiske journalister på den anden side i højere
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grad subjektiveres med en privilegeret taleret inden for modstand, meningsmåling og proces.
Når den politiske journalistik subjektiverer folketingspolitikere og politiske journalister på denne
måde, medfører det også nogle konstitutive konsekvenser for praksissen. Blandt andet betyder det,
at hvis politikerne ikke ønsker at tale ind i de overordnede kriterier; forargelse, kritik, konsekvenser
af politik og konflikt, så tilbyder den diskursive orden, at taleretten særligt kan opnås, hvis
politikerne taler om et politisk udspil, om et politisk flertal, om undersøgelser, der viser noget nyt,
eller hvis de kræver en minister i samråd. Samtidig betyder det også, at hvis journalisterne ikke
ønsker at tale ind i de nævnte overordnede kriterier, så tilfalder taleretten dem, hvis de taler om
modstand til det etablerede og generelle, om meningsmålinger og om proces, altså politikeres og
partiers strategiske handlen.

5.3 Delkonklusion
Vi har i denne del af analysen undersøgt, hvilke betingelser der konstituerer politisk journalistik.
Analysen belyser den viden, der indarbejdes og sætter regler for de konstituerende betingelser, og
hvad det er for en rationalitet, der sætter grænser for, hvad der inkluderes og ekskluderes inden for
praksissen. Det viser sig, at Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken dækker 53 % af den politiske
journalistik, vi har beskæftiget os med, og at Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og
regeringen – uanset partifarve – er særlig interessante for medierne. Især regeringen eksisterer der
en særlig interesse for, hvilket vi antager, drejer sig om den magtposition, en regering typisk
befinder sig i. Denne formodning beskæftiger vi os yderligere med i analysens del 2. Alt andet lige
bidrager dette til at konstituere den politiske journalistik på en bestemt måde, og det har
konsekvenser for de øvrige partier. Det er ikke, fordi de øvrige partier ekskluderes fra den politiske
journalistik, men der synes at gøre sig en anden rationalitet gældende, som partierne skal spille ind
i, hvis de skal gøre sig interessante.
Vi ser blandt andet, at Konservative ofte dukker op i sammenhæng med Berlingske, at Politiken i
særlig høj grad omtaler Liberal Alliance, at Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i høj grad
udtaler sig til Information samtidig med, at Dansk Folkeparti sjældent indgår i en sammenhæng
med Information og Politiken. Vi ser også, at flere partier ofte udtaler sig til BT, men at BT ikke er
det medie, der oftest omtaler partierne sammenlignet med andre medier. Det er Berlingske til
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gengæld. Der synes altså at eksistere forskellige udtale- og handlemuligheder for de forskellige
partier og medier.
Både genre, tone of voice og kriterier er også med til at konstituere betingelserne for politisk
journalistik. Artikler, debatindlæg og analyser dækker samlet 83 %. Vi ser, at artikler typisk er
neutrale og handler om konsekvens af politik, kritik og konflikt. Analyser er også neutrale, men
handler i højere grad om proces og meningsmålinger. Debatindlæg er udpræget negative og dækker
kritik og forargelse. Mens de positivt vinklede genrer er interviews og portrætter. De konstitutive
konsekvenser af denne fordeling er, at det bidrager til en særlig subjektivering af både journalister
og politikere. Journalisterne subjektiveres på forskellig vis afhængigt af, hvilken genre de
beskæftiger sig med, og det samme gælder for politikerne. Indgår de for eksempel i sammenhæng
med debatindlæg, gør reglerne og normerne for genren, at det forventes af dem at agere kritisk og
negativt, mens et portræt tilsiger en positiv tilgang – for både journalisten og politikeren. Selv om
genrerne tilbyder forskellige talemuligheder, så er mere end en tredjedel af al datamaterialet vinklet
negativt og under halvdelen neutralt, hvilket sætter en grænse og skaber en forventning om, at det er
sådan, politisk journalistik skal tænkes; både når den politiske journalist arbejder og vinkler sine
artikler, og når folketingspolitikeren taler eller handler inden for praksissen.
Ser vi på kriterierne isoleret set, kan vi konkludere, at de fem hyppigste er kritik, konsekvens af
politik, proces, forargelse og konflikt. De konstituerer 56,9 % af materialet, og det vil sige, at
politisk journalistik i høj grad genkender sig selv, når den iagttager politiske konsekvenser, parter,
der kritiserer hinanden, der er uenige eller handler forargeligt eller strategisk. Det viser sig dog
også, at kriterierne prioriteres forskelligt fra medie til medie, hvilket tilbyder forskellige
talemuligheder. På trods af den forskelligartede prioritering, indgår alle kriterierne alligevel i
mediernes praksisser og udgør dermed en særlig viden om praksissen og den rationalitet, der
konstituerer politisk journalistik. En viden, som også folketingspolitikere skal kende for at kunne
indgå i praksissens magtrelationer. Det betyder også, at vi ser, at politiske beslutninger og forslag
typisk først inkluderes i den politiske journalistik, når de spiller ind i kriterierne, for eksempel i
konsekvens af politik.
Når vi ser nærmere på kriterierne, kan vi også konkludere, at der synes at eksistere en forskel i,
hvilke kriterier – foruden de fem hyppigste – der konstituerer dels omtale af partierne og regeringen
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og dels deres udtalelser. Det vil sige, at når der sker en udtalelse, og folketingspolitikere inkluderes
i praksissen for politisk journalistik, så er der mulighed for at spille ind i nogle andre kriterier, som
for eksempel politiske udspil, politiske flertal, undersøgelser, samråd og visioner. Mens omtale,
som ekskluderer taleretten til folketingspolitikere og dermed i højere grad sker på politiske
journalistiske præmisser, åbner et rum for modstand, proces og meningsmålinger. Dermed ser det
ud til, at forskellige rationaler sætter forskellige normer og regler for både politiske journalisters og
folketingspolitikeres tale- og handlemuligheder, hvilket betyder, at de hver for sig bliver
subjektiveret forskelligt. Denne viden bidrager til at se, hvordan politisk journalistik udgør en særlig
praksis, der strukturerer et bestemt mulighedsrum for politiske journalister og folketingspolitikere,
hvilket vi beskæftiger os yderligere med i specialets næste analysedel.

Side 57 af 90

6.0 Analysedel 2:
Politikeres og journalisters mulighedsrum
Det er med den foregående analyse gjort klart, hvordan særlige betingelser konstituerer politisk
journalistik. Med dette kapitel er formålet at opsamle centrale pointer fra forrige analysedel og
nuancere disse, så vi får et endnu bredere indblik i det mulighedsrum, som den politiske
journalistiks praksis sætter for folketingspolitikere og politiske journalister. Det gør vi ved at tage
udgangspunkt i de interviews, vi har foretaget med politikere og journalister, og kombinere dem
med vores forståelse af, hvordan en praksis' diskursive orden bestemmer mulighederne for
subjektets handlen og tale. Denne forståelse anvender vi til netop at udfolde resultaterne fra forrige
analysedel.

6.1 Den politiske journalistik som praksis
Forrige analyse har vist, at bestemte kriterier er styrende for dækningen af politiske begivenheder.
Her forekom historier, hvor kritik, konflikt, konsekvens af politik, proces og forargelse udgør de
fem hyppigste kriterier. Det er altså disse kriterier, der dominerer den politiske journalistiks praksis
og bliver bestemmende for, dels om en journalists historie tildeles plads af det enkelte dagblad, og
dels om et politisk parti eller regeringen er interessant for den politiske journalistik. I følgende
afsnit vil vi undersøge, hvordan den politiske journalistik konstitueres, ved at vise, hvordan
politiske journalister italesætter den politiske journalistiks sande væsen. Målet er at vise, hvordan
denne sandhedsproduktion hviler på en institutionel støtte, en journalistisk rygrad, som forstærker,
fornyer og fastsætter politisk journalistik som praksis: ”denne vilje til sandhed hviler, som de andre
eksklusionssystemer på en institutionel støtte: den finder på samme tid forstærkelse og fornyelse i et
tæt væv af praksisser” (Foucault, 2001: 17).
Hvad der gør en politisk historie interessant, er et af hovedspørgsmålene i vores interviews med
politiske journalister. Til spørgsmålet om, hvad der gør en historie god, svarer Kim Kristensen,
Informations politiske journalist på Christiansborg: ”…jeg synes, at konflikthistorier og
personhistorier er interessante.” (Kristensen, bilag 8). Hos Politikens politiske redaktør Anders
Bæksgaard tegner sig samme mønster. For ham bliver politik blandt andet interessant, ”…når en
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given minister har noget på spil. Det kan være eksempelvis Esben Lunde-sagen, løj han, løj han
ikke? Hvad er hans skæbne egentlig? (…) Når personen har noget på spil [også], så er det
interessant.” (Bæksgaard, bilag 4).
Der er i vores empiri forskellige udlægninger af, hvornår konflikt- og personhistorier er interessante
for den politiske journalistik. Nikolaj Rytgaard, politisk journalist på Jyllands-Posten, forklarer,
hvornår han sidst oplevede, at en personhistorie var relevant, og hvorfor den var det: ”Hvor hans
pointe ligesom var den modsatte, både i forhold til hans parti, men også i forhold til hvad den gense
holdning er blandt det brede flertal på Christiansborg.” (Rytgaard, bilag 10). Her refererer
Rytgaard til et interview, han for nylig havde med en socialdemokrat, som i religionsdebatten havde
modsat sig partiets og flertallet i Folketingets politiske linje. Interviewet var interessant, fordi det
var med til at skubbe debatten om religion i det offentlige rum i en ny retning, da socialdemokraten
mente, at vi i Danmark er religionsforskrækkede, og at man i Danmark har en følelse af, at man som
religiøs ”skal springe ud af skabet” (ibid.). Rytgaard var klar over, at interviewpersonens holdning
ikke ville ændre noget politisk på området, såsom en ny lovgivning eller beslutning, ”men vi syntes
bare, det var så interessant en holdning, fordi den er meget imod tidsånden i øvrigt.” (ibid.).
Eksemplerne viser, at konflikt- og personhistorier bliver interessante for den journalistiske praksis,
når de enten byder på noget forargende – blev der løjet for Folketinget? – eller noget overraskende.
Historier med dette som afsæt synes at konstituere den viden, der spiller ind i praksissens rationale,
og bliver dermed restriktive i forhold til, hvad politiske journalister beskæftiger sig med, leder efter
og aktualiserer i den daglige nyhedsproduktion. Person- og konflikthistorier udgør således en form
for diskursiv regelmæssighed, som journalisten opsøger og lader sit journalistiske virke rette efter
(Foucault, 2001: 41).

6.1.1 Journalistuddannelsen – grundlaget for den fælles socialitet
Det er altså blandt andet konflikt- og personhistorier, der bliver tilskrevet værdi og fremhæves i
selekteringen af politiske begivenheder. Kim Kristensen begrunder dette med en indarbejdet
praksis, der er en del af den journalistiske rygrad, ”som man har læst under sin uddannelse.”
(Kristensen, bilag 8). Her er det uddannelsen – dannelsen af journalistens subjektivitet – der bliver
grundlag for dennes handle- og talemuligheder i sit faglige virke. Journalistuddannelsens lærebøger
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kan vi iagttage som en form for doktriner, der opstiller rammerne for, hvad journalister bør
genkende som god journalistik. Uddannelsen forbinder dem ved at skabe et samlet journalistisk
mind-set:
”Doktrinen forbinder individer med bestemte udsigelsestyper og forbyder dem følgelig alle
andre: men til gengæld betjener den sig af visse udsigelsestyper for at forbinde individerne
indbyrdes og derved skelne dem fra alle andre.” (Foucault, 2001: 29)
Der er således en fælles socialitet, der favner alle journalister; et fælles blik for hvornår politik
bliver relevant for den journalistiske praksis: ”Man snakker meget om højre- og venstreorienterede
journalister, men vi har jo sådan set alle sammen den samme klokke som ringer.” (Kristensen, bilag
8). Opsnapper journalisten en historie, hvor et eller flere af kriterierne indgår, er det en del af det
journalistiske instinkt, at man går videre med historien. På denne måde bliver kriterierne
konstitutive i forhold til at definere journalistens handlerum.
Et eksempel på kriteriernes konstitutive funktion ser vi i vores interview med politisk journalist på
Ekstra Bladet, Kristoffer Miles. Han fortæller om, hvad det er, han som journalist leder efter, når
han skal udarbejde politiske historier til avisen:
”når der opstår en uoverensstemmelse eller konflikt imellem det, og det de tidligere har
ment eller sagt, eller som de siger, de mener, så bliver det for alvor en historie, hvor jeg
tror, der er en konsensus mellem journalister og redaktører og chefredaktionen, at det her
det er en Ekstra Blads-historie.” (Miles, bilag 9)
Citatet rummer flere interessante pointer. Den konsensus, som Miles beskriver, viser tydeligt den
fælles socialitet og rationalitet, som styrer den praksis, han bevæger sig indenfor. Der er ikke kun
tale om, at han alene som subjekt og journalist ser bestemte historier som relevante, men at der er
tale om en fælles socialitet, her manifesteret i Ekstra Bladet, der vil genkende udvælgelsen som
fornuftig, når den betragtes som relevant for den politiske journalistik som praksis (Foucault, 2001:
38). Dernæst bliver citatet interessant, fordi det tydeliggør, at forargelsen spiller en central rolle i
den politiske journalistik i dag. Forargelseskriteriet fik også en markant plads i vores kvalitative
kodning, hvor det viste sig at være blandt de fem mest anvendte kriterier inden for politiske
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historier. Det bliver altså tilskrevet værdi, at man som journalist finder historier, der forarger
læseren. Historier, der udstiller politikeres amoralske adfærd, bliver således konstitutive i forhold
til, hvad man som politisk journalist leder efter i en god politisk historie: ”…Mette Frederiksen,
der sender sine børn på privatskole. Det kan der være alle mulige grunde til, men det er sådan den
der type historier; hvordan kan du gøre det, hvis du er uddannelsesordfører for et parti, der
kæmper for folkeskolen.” (Miles, bilag 9).

6.1.2 Skellet mellem oplysning og underholdning
Udover at politisk journalistik fokuserer på forargelse, person- og konflikthistorier, kommer det
også til udtryk i vores interviews, at politisk substans og ønsket om oplysning er en styrende faktor
for, hvad der kommer på mediedagsordenen. Blandt de politiske journalister er der bred enighed
om, at enhver historie skal bygge på politisk substans, men at historien kan og skal leveres på en
underholdende måde for at fange læsernes opmærksomhed:
”Oplysningen vægter tungest, men underholdningen skal indgå al den stund, at du kan
oplyse nok så meget, men hvis ikke der er nogen, der gider at læse det, fordi det er skrevet
som en eller anden ministeriel bekendtgørelse, så er det jo lige meget.”
(Rytgaard, bilag 10).
Det afgørende for den politiske journalistik som praksis er, at den skal videreformidle politisk
substans, at historien har et publikum og dermed udbredes. Det er således ikke nok, at man som
journalist sidder med en historie, der principielt er vigtig for læseren; du skal også kunne levere den
på en spiselig måde. Kim Kristensen (Information) medgiver, at dette kan være en udfordring, og
han ser flere kollegaer fejle, når de vægter oplysning og overser underholdningens virkning på
læseren: ”Det giver ikke mening at have et eller andet oplysningsprojekt, hvis der ikke er nogen,
der gider læse det.” (Kristensen, bilag 8).
Oplysning og politisk substans er blandt de politiske journalister defineret ved historier, som
belyser, hvordan en ført politik får indflydelse på læseren/borgerens hverdag: ”det er jo sådan
noget med konsekvenser for borgernes hverdag og love og regler, der påvirker dem.” (Rytgaard,
bilag 10). Dette kan samtidig forklare, hvorfor vi i første analysedel så, at kriterier som politisk
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beslutning og politisk forslag kun meget sjældent var i spil, mens konsekvens af politik til gengæld
var et hyppigt kriterium. Politik bliver altså først relevant, når det har udsigt til at blive realiseret og
har konsekvenser for borgerne – positive som negative. Dette må siges at indsnævre mulighederne
markant for, hvad journalister skal beskæftige sig med inden for den politiske genre. Men dette har
også betydning for landets politikere. Når det primært er den politik, der har mulighed for at blive
aktualiseret eller allerede er aktualiseret og dermed har særlige konsekvenser for borgerne, som
dækkes af medierne, har dette også betydning for, hvilke politikere og politiske idéer, der kommer
på mediernes dagsordenen. Med dette fokus synes det især at være partier, hvis politik bakkes op af
et flertal i Folketinget, der iagttages som magtfulde og derfor tildeles en særlig privilegeret adgang
til talen:
”…det redaktionelle hensyn over for vores læsere, at vi skal forklare dem om, hvordan den
politik, der bliver lavet inde på Christiansborg; hvordan påvirker den hverdagen nu og her
på den korte bane, og det har fløjpartierne meget sjældent særlig stor indflydelse på, derfor
bliver vi nødt til, for vi kan ikke dække det hele, at fokusere på dem, der har magten”
(Bæksgaard, bilag 4).

6.1.3 Sammenfatning
Sammenfattende kan det siges, at det, der konstituerer den politiske journalistik som praksis, er, at
man som politisk journalist leder efter person- og konflikthistorier samt konsekvenshistorier. Denne
form for politisk journalistik tilskrives værdi, fordi den virker underholdende på læseren og derved
medvirker til historiens udbredelse. Dog skal journalistikkens forsøg på at underholde ikke
overskygge det overordnede mål om oplysning til borgeren. Her er det vigtigt at forstå, at
underholdning og oplysning ikke modarbejder hinanden, men må være i samspil for at sikre
tilslutning. Underholdning synes dermed at komme til udtryk i form af konflikt, forargelse og
personsager, mens det, der kendetegner oplysning er, hvordan politik påvirker borgerens hverdag.
En konsekvens af sidstnævnte betyder, at politisk journalistik primært beskæftiger sig med
realiserbar politik og som følge heraf privilegerer parlamentarisk stærke partier.
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6.2 Magten som journalistikkens fokus
Det er indtil nu vist, hvordan den politiske journalistik som praksis konstitueres af bestemte
kriterier. En fuldstændig uomgængeligt del af den politiske journalistiks praksis bliver også tydelig
i vores bearbejdelse af empirien; den politiske journalistiks massive fokus på magten i samfundet.
Dette privilegium af magtens politikere dykker det følgende afsnit ned i ved at undersøge, hvordan
”magten” kommer til udtryk i politisk journalistik. Formålet er at undersøge, hvad mediernes
fokusering på den siddende magt har af konsekvenser for de tale- og handlemuligheder, der tildeles
forskellige typer af politikere. I forlængelse heraf belyser vi, hvordan disse muligheder håndteres alt
efter, hvor man befinder sig i det parlamentariske system.

6.2.1 Magt og parlamentarisk flertal
Denne forståelse af magten som noget centralt, eksisterer blandt journalisterne, og gør sig også
gældende blandt politikerne. Til vores spørgsmål om, hvornår Holger K. Nielsen, som er tidligere
formand for SF, har været minister i Thorning-regeringen og sidder på en lang række
ordførerskaber i SF, oplever mediernes interesse for ham som politiker, er svaret ganske klart:
”Det handler om, hvorvidt man er interessant i magtspillet på Christiansborg. Det er
grundlæggende dét, det handler om. Er man ikke det, så kan man få nogle små blåbær, (…)
hvis man er heldig og dygtig. Hvis man ikke er interessant i forhold til den parlamentariske
magt, så er det svært.” (K. Nielsen, bilag 5)
Magtpositionen bliver således altafgørende for politikernes adgang til medierne. Retsordfører for
Dansk Folkeparti, Peter Kofod Poulsen, beskriver mediernes fokus på magten og det interne
hierarki i partierne således: ”…det er klart, at hvis jeg skal sige noget om en bestemt sag, så ved jeg
godt, at den er jeg færdig med at tale om, så snart Thulesen Dahl taler om den samme sag. For så
er han jo mere interessant.” (Poulsen, bilag 11).
Når magten og flertallet i højere grad tildeles taleretten, synes det at være ud fra en betragtning om,
at der skal være tegn på et parlamentarisk grundlag bag politiske udspil. Logikken er her, at
udspillet skal have en reel chance for at have en virkning på borgerens hverdag. Har det ikke det, er
det irrelevant. Anders Bæksgaard fra Politiken begrunder dette fokus med, at det i hans optik ikke
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er mediernes opgave at holde befolkningen opdateret om, hvad alle folketingspartier mener. Ønsker
man viden om dette, er det borgerens egen opgave at søge informationen:
”mellem valgene, har jeg det sådan, at hvis man vil vide, hvad de enkelte partier står for, så
kan man gå ind på deres hjemmeside og læse det. Det kan ikke være vores ansvar som
presse at skulle viderebringe de konkrete politiske forslag.” (Bæksgaard, bilag 4)
Medierne synes altså at være konstitueret af en rationalitet, hvor det primært er politiske udspil med
et parlamentarisk flertal bag, der tilskrives værdi og opnår dækning i dagspressen. Det sker, fordi et
forslag med parlamentarisk flertal kan påvirke samfundet og have konsekvenser for borgerne. På
den måde har politikere fra større partier privilegeret adgang til at tale i medierne. Fløjpolitikere og
-partier må – som Holger K. Nielsen formulerer det – være heldige og dygtige (K. Nielsen, bilag 5)
for at få taletid. Partierne må derfor udforme deres politik på en måde, som kan “sælges” til
medierne: “du laver ikke forslag efter, om det er vigtigt for din politik – eller jo, det gør du også –
men du laver det i højere grad ud fra, om det kan sælges mediemæssigt.” (ibid.).
Denne pointe understøttes desuden af vores første analysedel, som netop viste, at politiske udspil
kan komme fra alle partier. Dette efterlader et indtryk af, at der kan være to ting, der spiller ind, når
der er tale om politiske udspil. Dels, at udspillet kan være interessant, fordi det kommer fra et eller
flere partier i en særlig magtposition med et parlamentarisk flertal bag sig, eller at udspillet er
interessant, fordi det på anden vis spiller ind i den politiske journalistiks rationalitet. Hvordan dette
sker, giver analysen eksempler på nedenfor.

6.2.2 Fløjpartiers mulighed for mediedækning
Konsekvensen af mediernes fokus på magten bliver altså, at det primært er den politik, der er flertal
for, som bliver belyst af medierne: ”Så skal der også meget gerne kunne være et flertal. Egentlig
lidt surt for mange fløjpartier, der gerne vil ud med deres politiske budskaber…” (Bæksgaard, bilag
4). Fløjpartier og -politikere må ty til andre midler, hvis de ønsker adgang til medierne. En
mulighed består i at gøre sig bemærket. Ikke nødvendigvis ved at komme med politiske budskaber,
som man mener, at der kan være flertal for, men ved at fremlægge politik, der er så iøjnefaldende,
at den bliver interessant – eksempelvis ved at være kontroversiel:
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”Jeg lavede en historie om et beslutningsforslag med Alternativet, som ville have, at alle
offentligt ansatte skulle have bæredygtigt tøj inden for de næste fire år. Her kunne man sige,
det var der ikke flertal for, men det var lidt anderledes, lidt fjollet.” (Kristensen, bilag 8).
Videre forklarer Kim Kristensen, hvordan han i sin tid på Ritzau også kunne vælge at skrive om
politiske forslag, som aldrig ville vinde flertal, men som var så forargende, at de blev interessante
for politisk journalistik: ”Dansk Folkeparti har mildest talt en stram udlændingepolitik. Hvis de
skal have en historie igennem, som der ikke er flertal for, så skal det være mere ekstremt end det, de
tidligere har krævet – det skal være så ekstremt, så man tænker; hold da kæft!” (ibid.).
Den politiske journalistiks fokus på det kontroversielle og forargende bekymrer Enhedslistens
Johanne Schmidt-Nielsen. Det betyder nemlig ifølge hende, at der bliver taget fokus fra de seriøse
politiske forslag. Forslag der, selv om de ikke er funderet på et flertal, for hende alligevel iagttages
som relevante. Schmidt-Nielsen beskriver journalisternes fokus således: ”man kan godt på en
dårlig dag fristes til at tænke, at det primære journalistiske kriterium er, at jo dummere forslaget
er, jo mere omtale får det” (Schmidt-Nielsen, bilag 7). Denne rationalitet kan have den konstitutive
konsekvens, at det politiske landskab, når det behandles af medierne, bliver mere polariseret, fordi
partierne bliver nødt til at gå til kanten af deres holdninger for at få adgang til medierne.
Folketingspolitikere tilhørende den ene eller den anden fløj tildeles således et mulighedsrum og en
adgang til talen (Foucault, 2001: 13), som fordrer til at være kontroversiel i deres holdninger og
politiske udspil.

6.2.3 Magt og synlighed i medierne
Vi ser, at regeringspartier eller partier, der kan sikre parlamentarisk tilslutning til deres politik, har
en privilegeret adgang til medierne. Alligevel er der en tendens til, at magtfulde politikere, og
særligt politikere i regering, ikke optræder lige så ofte i medierne, som man kunne forvente.
Sammenholder vi vores interviews med den kvalitative kodning, der bidrager til at belyse de
betingelser, der konstituerer den politiske journalistik som praksis, finder vi en interessant
forskydning i mediernes ønske om at få magten i tale, og antallet af gange en minister eksempelvis
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udtaler sig til pressen. Der er her en klar diskrepans mellem magtens adgang til medierne, målt på
journalistikkens interesse for den, og magtens brug af medierne som talerør til befolkningen.
I denne sammenhæng er det interessant at se på Michel Foucaults magttænkning. Foucault
beskriver moderne magt, som karakteriseret ved dens umiddelbare fravær – måden hvorpå den
formår at operere i det skjulte (Villadsen, 2013: 342).
For Foucault har magtens synlighedsøkonomi ændret sig i takt med industrialiseringen og
indgangen til det moderne samfund (Heede, 2004: 41). Hvor den gammeldags magtform udtrykte
sig ved synlig manifestation, som vi for eksempel ser det i tortursceneriet, der indleder værket
”Overvågning og straf” (1975), hvor den dømte Daimens straffes med offentlig henrettelse. Her
skal han:
”brændes med svovlild, og på de steder, hvor han skal knibes med tænger, skal der hældes
flydende bly, kogende olie, brændende beg af harpiks, smeltet voks og svovl, og derefter skal
hans krop sønderslides af fire heste, og lemmer og krop fortæres af ilden og brændes til
aske” (Foucault, 2002: 17).
Tortursceneriet efterfølges af et dokument fra et ungdomsfængsel, som skal tydeliggøre, hvordan
magten skifter karakter. Her kommer magten til udtryk ved at strukturere de indsattes dag ned til
minuttet. Eksemplerne viser en overgang i magtens visualitetsøkonomi. Magten går fra at være
manifesterende til nu at være ydmyg og anonym (Heede, 2004: 41).
Det er svært endeligt at konkludere, at der er en direkte linje mellem regeringens manglende
synlighed og den moderne magt, som Foucault beskriver som værende karakteriseret ved dens
manglende synlighed. Men Foucaults udlægning af magten kan i hvert fald bidrage til at forstå
eksempelvis ministres ringe grad af udtalelse i medierne. En central pointe hos Foucault er nemlig,
at ”jo mere manifest og eksplicit en magtudfoldelse er, jo lettere er det at gøre modstand mod den.”
(Ibid.). Tesen er således, at regeringen og dens ministre ikke er interesserede i mediedækning, da de
ønsker at minimere modstanden mod den førte politik.
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6.2.4 Magtens usynlige karakter – pressemedarbejdere og spindoktorers magt
Praksissens magtrelationer ser vi også udfoldet på en anden måde. Udvidelsen af
kommunikationsafdelinger i både partierne og ministerierne giver, ifølge tidligere minister Holger
K. Nielsen, bedre forudsætninger for at påvirke den politiske journalistiks dagsorden. Optrapningen
af pressemedarbejdere og spindoktorer har betydet, at man bedre kan påvirke medierne: ”Du har
meget større muligheder for at frame, når du er ved magten. Du har mange flere ressourcer” (K.
Nielsen, bilag 5). Tendensen skyldes ifølge Holger K. Nielsen, at medierne i højere grad er blevet
afhængige af politikernes mediefolk:
”Der er også sket en magtforskydning til ulempe for medierne. Det skyldes, at medierne har
skåret ned. De skal levere langt mere end før i tiden, men de er ikke flere journalister til at
gøre det. Samtidig har partier ansat flere og flere spindoktorer og pressefolk. Det vil så
sige, at politikerne har meget bedre mulighed for at styre medierne. Ikke fordi medierne vil
styres, men fordi de ikke har kapacitet til at opdyrke de her kritiske historier. Det betyder så,
at de bliver meget afhænge af de historier, de kan få fra de her spindoktorer.”
(K. Nielsen: bilag 5)
Der er her tale om en usynlig magt, styring om man vil, som ikke har til hensigt at manifestere sig
direkte, men i højere grad at operere ved at forsøge sig med at styre, hvad journalister skriver om.
Her vender magtrelationen altså. Udgangspunktet for vores speciale er at undersøge, hvordan den
politiske journalistik opstiller en bestemt socialitet, der subjektiverer politikere og politiske
journalister på en særlig måde, men her giver vores empiri os indsigt i, hvordan der også foregår et
modpres, når den politiske praksis forsøger og lykkes med at definere, hvad den politiske
journalistik beskæftiger sig med. Dette skaber ifølge Kristoffer Miles en nødvendig mistillid blandt
danske journalister, som må stå imod over for politikernes forsøg på at styre den politiske
journalistiske praksis:
”Det er fair nok, at man som ministerium synes, at man har råd til at fyre en masse
medarbejdere, mens man bruger flere penge på kommunikation, men det skaber et modpres,
når man konstant føler sig spundet eller forsøgt spundet.” (Miles, bilag 9)
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Forøgelsen af pressefolk og spindoktorer i ministerier og partier synes at have sat nye betingelser
for politiske journalister. Dette kommer til udtryk, når den politiske praksis benytter forskellige
strategier til at styre, hvad der kommer på mediernes dagsorden. Dette kommer blandt andet til
udtryk i vores interviews, når der fra politisk side er en oplevelse af, at journaliststanden i det
moderne samfund er presset og derfor er afhængig af, at politikere kan bidrage med historier til
pressen. Holger K. Nielsen siger, at han har oplevet at blive ringet op af journalister, som spurgte:
“har du noget til mig i dag?”, hvilket må siges at være en direkte invitation til at være
medbestemmende i, hvad den politiske journalist skal beskæftige sig med. Johanne SchmidtNielsen fortæller også, at hun går direkte til medierne med historier, hun mener, kan være relevante
for dem at bringe. Hun taler ind i en rationalitet, der handler om, at journalisterne ikke selv har tid
til at lave journalistisk gravearbejde, hvorfor hun ser det som sin opgave at hjælpe journalisterne
med netop dette:
“Jeg ville jo selvfølgelig ønske, at der var flere journalister og flere redaktører, (...) der
prioriterede, at journalisterne havde tid til den grundige research (...). Men jeg synes også,
det er en del af mit job at lave gravearbejde, politisk gravearbejde. Det ville være
mærkeligt, hvis ikke jeg gjorde det, så ville jeg være en sjusket politiker” og fortsætter: “Så
det vil sige, de historier jeg får i medierne er jo (...), fordi jeg laver journalistisk – jeg og
medarbejdere – laver journalistisk gravearbejde selv.” (Schmidt-Nielsen, bilag 7)
Ovenstående bidrager til at forstå, hvordan magten kan have en “usynlig” karakter, hvor politikere i
højere grad kan styre, hvad der kommer på mediernes dagsorden. Dette synes at efterlade de
politiske journalister i et dilemma; på den ene side skal
de være opmærksomme på, om historier fra politisk side er et forsøg på “spin”, mens de på den
anden side synes at være i en position, hvor deres arbejdsforhold gør, at de må anvende politikere
som journalistiske ressourcer.

6.2.5 Sammenfatning
Foregående har vist os, at politiske journalister primært ønsker at få magten i tale. Denne afvejning
skyldes, at der inden for politisk journalistisk hersker en rationalitet om, at man som udgangspunkt
bør dække politiske forslag, der har mulighed for at blive realiseret og dermed påvirke borgerens
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hverdag. Denne rationalitet efterlader fløjpartier, der sjældent har flertal bag deres forslag, i et rum,
hvor de må spille ind i andre kriterier for at gøre sig selv interessante. For eksempel i form af at
være mere ekstreme eller kontroversielle i deres forslag. En konstitutiv konsekvens heraf kan blandt
andet være, at politisk journalistik som praksis er med til at skabe et mere polariseret politisk
landskab.
Sidste del af analyseafsnittet ønskede at undersøge den diskrepans, der er mellem mediernes ønske
om at få magten i tale og ministres ringe direkte repræsentation i vores kvalitative kodningsanalyse.
Her bidrager Foucaults tænkning om den moderne magts ønske om diskretion til en forståelse af, at
magt er mere end blot en direkte udtalelse i medierne. Det samme understreger eksemplerne fra
Holger K. Nielsen og Johanne Schmidt-Nielsen, idet vi her ser, hvordan magt netop gør sig
gældende som “usynlig” gennem forskellige strategier – som for eksempel “spin” eller journalistisk
gravearbejde.

6.3 Strategisk tilgang til medierne
Følgende afsnit undersøger de strategier, der ligger bag, når danske folketingspolitikere lader sig
indgå i den politiske journalistiks diskursive orden. Vi vil med dette afsnit vise, hvordan politikere
tilgår den politiske journalistiks praksisformer gennem forskellige strategier, samt hvordan
politikere forholder sig til mediernes subjektivering af politikerrollen.

6.3.1 Modstand mod mediernes subjektivering
Politisk journalistik som praksis opstiller rammerne for, hvordan og hvornår en politiker bliver
interessant for medierne. Uden politikerne nødvendigvis er fuldstændig bevidste om, hvordan den
politiske journalistik konstituerer en bestemt socialitet, er det alligevel noget, der optager de
politikere, som har ladet sig interviewe til vores speciale. Dette kommer til udtryk, når politikerne
strategisk benytter sig af deres viden om den journalistiske praksis, samt når de ønsker at yde
modstand mod dens operationsformer.
På spørgsmålet om, hvornår politikere bliver interessante for medierne, svarer uddannelses-,
forsknings- og ligestillingsordfører for Venstre, Jakob Engel-Schmidt: ”jeg oplever primært, at
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medierne er interesserede i konflikthistorier.” (Engel-Schmidt, bilag 6). En tendens, som har fået
ham til at fravælge medieoptræden, når han kan se, at det primære formål for hans deltagelse er
konflikt. Han begrunder det med, at det store fokus på konflikt er skadeligt for ham som politiker og
for samfundsdebatten: ”…folk kommer til at se en konflikt mellem to højtråbende mennesker, det
skaber jo mere frustration end oplysning. Er det tilfældet, så siger jeg nej.” (ibid.). Man kan læse
udtalelsen som et forsøg på modstand mod den journalistiske praksis’ subjektivering af politikeren.
Et forsøg på at yde modmagt mod den rationalitet, den politiske journalistik opstiller, og som
tvinger politikeren ud i situationer, hvor det er kriterierne, der styrer, hvad politikerne kan og skal
tale om.
Senere i samtalen fortæller Engel-Schmidt, at han har indgået en særaftale med journalister på
Radio24syv. Han har aftalt med dem, at de må ringe til ham alle hverdagsmorgener mellem klokken
7 og 8. Aftalen er kommet i stand efter, at Radio24syv uden aftale ringede ham op, ”tvang ham i
æteren”, for at få hans holdning til Inger Støjbergs berygtede kagebillede på Facebook2. Kravet fra
Engel-Schmidt lyder på, at journalisterne må kunne forvente og ikke mindst acceptere, at det ikke er
alt, han kan svare på. Han uddyber, hvorfor han mener, at dette “lille forsøg” med Radio24syv er
interessant og nødvendigt – det giver ham nemlig mulighed for at være medbestemmende i
kanalens subjektivering af ham som politiker:
“det der med at turde sige, at det her har jeg ikke en holdning til, eller jeg har måske den
modsatte holdning til det, en af mine kolleger har sagt fra ens eget parti. Det skal der også
være plads til.” (Engel-Schmidt, bilag 6)
Aftalen er et godt eksempel på den moderne magt, som Foucault beskæftiger sig med. En magt, der
ikke bygger på straf og sanktioner, men som kendetegnes ved tilbuddet og opmuntringen
(Villadsen, 2013: 342). For Foucault er magt og subjektivering således ikke en proces, hvor
subjektet passivt underkaster sig. Moderne magt er derimod kendetegnet ved konstant at udvide
subjektets handlerum – ligesom aftalen og forhandlingen bliver en mulighed for, at Engel-Schmidt
kan være medbestemmende og påvirke egen subjektivering: ”Den underkastede bliver i

2

Integrationsminister, Inger Støjberg (V), skrev den 14.03.2017 et opslag på Facebook med et billede af en lagkage. På
lagkagen stod ”50” ved siden af et dannebrogsflag, og det blev uddybet med teksten: ”I dag fik vi vedtaget stramning
nummer 50 på udlændingeområdet. Det skal fejres! (...)”.
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underkastelsens moment en stærkere agent i regimet med højere kapacitet til såvel medløbende som
modstandsydende magtudøvelse.” (Villadsen, 2013: 348).
Når denne forhandling med Radio24syv lader sig gøre, er det stadig ud fra præmissen om, at EngelSchmidt tilpasser sig den politiske journalistiks praksis. Spillet er det samme, Engel-Schmidt har
bare udvidet sit eget handlerum ved at gøre det tilladeligt at svare, at han ikke har en holdning til et
givent emne. Radio24syvs journalister har fået det ud af aftalen, at de altid kan ringe til Jakob
Engel-Schmidt. Den politiske journalistik, her i skikkelse af Radio24syv, har således tilpasset sin
praksis ved at forholde sig til subjektets modstand. Praksissen er ikke ændret radikalt, men har
anerkendt subjektets individualitet og modstand. Magten kommer således til udtryk ved at handle
på subjektets adfærd og tilbyde subjektet nye udtalepositioner inden for praksissens diskursive
orden (Foucault, 1982: 783, 788). At den journalistiske praksis tillader en sådan modmagt kan
forklares med Foucaults regel om diskursiv polyvalens. Diskursen giver plads til modmagt ved at
indordne forskellige diskursive elementer, som kan spille ind på forskellige strategier (Foucault,
1998: 106). Polyvalens er således et udtryk for, at modsatrettede diskurser lader sig indrette i den
journalistiske praksis:
“Man kan ikke underkende det komplekse og ustabile spil, hvori diskursen på samme tid kan
være magtredskab og magtvirkning, men også hindring, støttepille modstandens
tilknytningspunkt og udgangspunkt for en modstrategi.” (Foucaults, 1998: 107).

6.3.2 Adgang til talen
Retsordfører for Dansk Folkeparti, Peter Kofod Poulsen, er den yngste politiker, der indgår i vores
empiri, og hans tilgang til medierne er interessant, fordi den i visse situationer adskiller sig fra de
andre politikeres. Peter Kofod er ved starten af sin politiske karriere, og det er tydeligt, at han føler
sig mere afhængig af medierne. Det kommer til udtryk ved, at han gør meget ud af at være
tilgængelig for journalister: ”Noget af det første, jeg fandt ud af var, at det krævede en eller anden
form for mobilitet i forhold til at stille op.” (K. Poulsen: bilag 11). Han uddyber dette med, at man
som ung politiker og ny på Christiansborg er nødt til at vise velvilje og mobilitet i forhold til
medierne. Målet for ham er at skabe sig et netværk blandt journalister og gøre sig interessant på
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flere politiske områder:
”Det jeg gjorde i starten, det var, at jeg sørgede for at holde mig til. Sørge for også at være
herovre i ferierne. For der vidste jeg, at de andre folketingsmedlemmer var ude af huset, så
hvis der var et eller andet, som man kunne kommentere, så kunne jeg lære nogle nye
(journalister, red.) at kende, og jeg kunne lære om nye politiske områder.” (ibid.)
Samspillet med medierne bliver i Peter Kofod Poulsens tilfælde i høj grad til på mediernes
præmisser. Han fortæller os, at han da også har oplevet at blive lokket i medierne på falske
præmisser. Dette uddyber han med et eksempel, som er interessant, fordi det minder om eksemplet
fra forrige afsnit, som resulterede i, at Jakob Engel-Schmidt ydede modstand mod mediernes
subjektivering af ham som politiker. Men i Peter Kofod Poulsens tilfælde er udfaldet anderledes;
TV2 NEWS havde inviteret ham i studiet, til en snak om tonen i debatten. Dette kunne han
naturligvis sagtens tale om, men da journalisten drejer spørgsmålene hen på en konkret case om,
hvordan man som parti bør handle på Mogens Camres udtalelser over årene, bliver det umulige for
ham at svare på, da det er et spørgsmål, han ikke kan svare på uafhængigt af Dansk Folkepartis
ledelse:
”Jeg får ikke lov til at gå i rette med ledelsen eller banke løs på en af vores medlemmer. (…)
jeg tænker, at der er nogle mediefolk, der bør overveje, hvad man sætter os til at
kommentere, og om vi har en reel mulighed for at kommentere det, vi bliver bedt om at
forholde os til.” (ibid.).
Det blev, ifølge Peter Kofod Poulsen, til et 11-minutters langt interview, hvor han følte, at hensigten
var at få ham til at fremstå dårligt, idet han konstant måtte undlade at svare på værtens spørgsmål.
Da vi spørger ham, hvad dette fik af konsekvenser for hans relation og fremtidige tanker om at
optræde i TV2 NEWS, svarer han, at ”det er man jo nødt til bare at lægge bag sig, fordi jeg vil da
gerne i News igen dagen efter for at kommentere på en eller anden sag, der skulle være interessant
for mit område.” (ibid.).
Modsat eksemplet fra forrige afsnit, hvor Jakob Engel-Schmidt gør modstand mod medierne,
forholder Peter Kofod Poulsen sig passivt i forhold til mediernes opførsel over for ham som
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politiker. Der er selvfølgelig flere faktorer, som kan spille ind her, men Peter Kofod Poulsen
oplever altså, at det ikke nytter at gøre modstand eller bære nag, da dette blot vil svække hans
adgang til medierne: ”engang imellem får vi knubs, og sådan er det bare.” (ibid.). På den måde
lader Peter Kofod Poulsen i højere grad sit mulighedsrum være styret af de rammer, den
journalistiske praksis opstiller.

6.3.3 Strategisk tilgang til mediernes subjektivering
Til spørgsmålet om, hvordan man navigerer i og omgås mediernes normer og regler, anvender
Johanne Schmidt-Nielsen, som er integrationsordfører for Enhedslisten, en anden tilgang. Hun lader
her til at have gennemskuet journalistikkens praksis ved at spille med på dens præmisser og benytte
det strategisk:
”Nuttede små piger, som skal udsendes med tvang til Thailand, er lettere at få i medierne
end teenagedrenge fra Somalia. En højtuddannet etnisk dansk ingeniør, som forhindres i at
leve i Danmark med sin højtuddannede kone fra Brasilien, er lettere at få i avisen end en
dansk mand med tyrkisk baggrund, der arbejder i rengøringsbranchen og som er forhindret
i at leve i Danmark med sin tyrkiske kone.” (Schmidt-Nielsen, bilag 7)
Her bliver det tydeligt, hvordan Johanne Schmidt-Nielsen bevidst anvender den journalistiske
praksis’ tænkemåder til at vinde sympati og sætte fokus på egne politiske mærkesager.
Der er her en slående ligheden mellem Johanne Schmidt-Nielsens strategiske tilgang til medierne
og Foucaults gennemgang af, hvem der gives adgang til talen: “ingen får adgang til diskursens
orden, medmindre han opfylder visse krav, eller med mindre han fra begyndelsen, viser sig egnet til
at opfylde dem.” (Foucault, 2001: 26). Dette kommer til udtryk ved, at eksemplerne fra Johanne
Schmidt-citatet rummer journalistikkens mest anvendte kriterier, som den kvalitative kodning i
foregående analyse belyser; forargelse, konsekvens af politik, kritik og konflikt. Med forståelsen
for, hvordan journalister selekterer i, hvad der skal aktualiseres, altså genkendes som en politisk
historie, anvender hun den politiske journalistiks operationsformer til at få adgang til talen og
mulighed for at sætte dagsordenen i medierne.
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6.4 Delkonklusion
Analysen viser, hvordan den politiske journalistik som praksis opstiller et bestemt mulighedsrum
for politikeres og journalisters handle- og talemuligheder. Her er det blandt andet vist, at
underholdningen af læseren fylder meget i politiske journalisters overvejelser, når de udvælger
hvilke politiske begivenheder, der dækkes af dagbladene. Rationalet bag dette er, at det ikke nytter
noget at have en målsætning om oplysning, hvis befolkningen ikke læser det, journalisterne skriver,
og det synes at give forrang til person- og konfliktsager. Samtidig ser vi også, at politisk substans,
forstået som politik, der får betydning for borgernes hverdag, er helt afgørende for, om en historie
overhovedet kommer på den politiske journalistiks dagsorden. Analysen viser, at dette skaber øget
fokus på de store partier, som derved får privilegeret adgang til medierne. Fløjpartierne må derfor
gøre sig bemærkede på anden vis, hvis de ønsker deres politiske forslag dækket af medierne. En
konsekvens heraf er, at man som fløjparti må være kontroversiel eller ekstrem i sine holdninger for
at opnå mediedækning. Trods politiske journalisters ønske om at få magtfulde politikere i tale er der
alligevel diskrepans mellem regeringens adgang til medierne og deres repræsentation. Denne
skævhed forsøger vi at forklare gennem Foucaults begreb om den moderne magts ønske om ikke at
manifestere sig offentligt.
Slutteligt belyser vi, hvilke overvejelser og strategier folketingspolitikere anvender, når de skal
navigere i den politiske journalistiks praksis. Her viser det sig, at nogle af politikerne øver
modstand mod den journalistiske praksis’ subjektivering, andre accepterer den, mens en tredje
mulighed er at benytte den journalistiske praksis’ tænkning til at fremme egne politiske interesser.
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7.0 Konklusion
Vi befinder os nu på bagsiden af analysen og kan med denne som afsæt besvare det problem, vi
med specialet har opstillet. Følgende konklusion vil således give en opsummering af specialets
centrale pointer og vise, hvordan vi med vores teoretiske blik og empiriske grundlag har gjort os i
stand til at besvare specialets problemformulering, som lyder: Hvordan konstitueres politisk
journalistik, og hvilke konsekvenser har det for folketingspolitikeres og politiske journalisters
mulighedsrum?
Interessen for politisk journalistisk som praksis er opstået, fordi vi ser, at faget og journaliststanden
oplever massiv modgang i disse tider; dalende troværdighed, journalistikkens konfliktkriterium som
skadelig for samfundsdebatten, beskyldninger om fokus på underholdning frem for oplysning – og
dette er blot et udsnit. Vores speciale søger bagom den politiske journalistisk som praksis ved at
fremskrive den viden og rationalitet, der konstituerer bestemte tale- og handlemuligheder for
politiske journalister og folketingspolitikere. Til dette har Michel Foucaults analytiske blik bidraget
med en række centrale teoretiske begreber, der har givet os blik for, hvordan særlige diskurser
omkranser praksissens socialitet og tilbyder bestemte subjektpositioner.
Med ambitionen om at problematisere praksissens selvfølgeligheder og bidrage til den politiske
journalistiks selviagttagelser, har vi gennemført en kvalitativ kodningsanalyse af i alt 1.000 artikler
fra landsdækkende dagblade og foretaget interviews med fire folketingspolitikere fra partierne
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten samt fire politiske journalister
fra aviserne Jyllands-Posten, Politiken, Ekstra Bladet og Information. Denne empiri bidrager på
forskellig vis til de to analysedele, vi har bygget specialet op om.
Første analysedel beskæftiger sig med de betingelser, der konstituerer politisk journalistik og
bidrager til at strukturere et særligt mulighedsrum. Analysen tager afsæt i den kvalitative
kodningsanalyse af de 1.000 artikler. Analysen har vist, at det er Jyllands-Posten, Berlingske og
Politiken, der fylder mest i vores empiri. De tre aviser står sammen for 53% af datasættet, mens BT,
Information, Ekstra Bladet, Børsen og Kristeligt Dagblad fylder 42%, og de resterende 5% dækkes
af MetroXpress, Licitationen og Weekendavisen. Denne fordeling er således afgørende for at forstå,
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hvilke dagblade der er styrende i konstitueringen af den politiske journalistik.
Kigger vi på fordelingen af partiernes repræsentation i datamaterialet, ser vi, at der er en diskrepans
mellem de medier, der omtaler partierne, og de medier, partierne udtaler sig til. Det fortæller os, at
medierne organiserer forskellige talepositioner, som politikerne kan tilgå strategisk. Ydermere viser
partiernes repræsentation også, at der inden for den politiske journalistik er et særligt fokus på store
partier, idet at ”regeringen” er mest repræsenteret efterfulgt af partierne Dansk Folkeparti,
Socialdemokratierne og Venstre. Den politiske journalistik synes således omkranset af en
rationalitet, der tilskriver parlamentarisk stærke partier at være særligt interessante.
Arbejdet med empirien viser også, at der er bestemte kriterier, der er styrende inden for den
politiske journalistik. Vi har med det første afsnit i kapitel 1 redegjort for, hvordan de klassiske
nyhedskriterier fungerer som styringsværktøj for journalistikken, og vores undersøgelse bidrager til
at få øje på, hvordan disse kriterier konstituerer sig inden for 18 andre kriterier. Her er det kritik,
konflikt, konsekvens af politik, proces og forargelse, der hyppigst karakteriserer vinklingen og
herved i særlig grad konstituerer praksissen. Idet kriterierne konstituerer praksissen, bliver de også
styrende for politikeres udtalepositioner og for hvilke politiske begivenheder, politiske journalister
interesserer sig for.
Analysen viser også, at 83% af politisk journalistik består af artikler, debatindlæg og politiske
analyser, og vi kan konkludere, at alle tre genrer opstiller bestemte tale- og handlemuligheder for
politiske journalister og folketingspolitikere. Ved at krydse genre, kriterier og tone of voice er det
for eksempel vist, at artikler oftest bygger på kriterierne konsekvens af politik, kritik og konflikt og
er vinklet neutralt. At debatindlæg er styret af kritik og forargelse og har en negativ vinkling. Mens
politiske analyser omhandler proces og meningsmålinger og er neutralt vinklede. Særligt
debatgenren viser sig at være en stærkt udtalemulighed for politikere, der ønsker at kritisere
regeringens politik. Alt dette kombineret med, at mere end en tredjedel af det samlede materiale er
negativt vinklet, giver os indblik i den politiske journalistiks rationalitet. Fordelingen af tone of
voice definerer således forventninger til, hvordan både den politiske journalist bør arbejde og vinkle
sine historier, men også hvordan folketingspolitikeren bør agere for at få adgang til medierne.
Ydermere viser analysen, at genre, kriterier og tone of voice prioriteres forskelligt på de enkelte
dagblade og dermed tilbyder differentierede tale- og handlemuligheder, hvilket også subjektiverer

Side 76 af 90

folketingspolitikere og politiske journalister forskelligt.
Anden analysedel tager udgangspunkt i den tilegnede viden fra første del og kombinerer denne med
vores interviews. Analysen spørger videre til, hvordan “den gode politiske historie” iagttages, samt
hvordan talefrembringelsens eksklusionssystemer og -regler konstituerer bestemte tale- og
handlemuligheder for politiske journalister og folketingspolitikere.
Når det gælder den gode politiske historie, viser analysen, at læseren har en central rolle i forhold til
udvælgelsen. Underholdningen af læseren er central, fordi journalistikkens succes også må aflæses i
dens udbredelse. Den konstitutive konsekvens af dette er, at person- og konflikthistorier får forrang,
men det iagttager journalisterne ikke som et problem, tværtimod. De iagttager
underholdningselementet som en afgørende faktor for, at den politiske substans kan udbredes. Dette
synes i virkeligheden at stå i modsætning til den rationalitet, som vi fik blik for, da vi redegjorde for
praksissens selviagttagelse. Her blev underholdning forstået som stof, der i højere og højere grad
gør sit indtog i journalistikken, og som der synes at være en bekymring for vil udvande den
politiske substans. Den politiske substans iagttages samtidig som det, der bidrager til, at der
overhovedet er tale om journalistik. Vi må dog ud fra vores undersøgelse konkludere, at
underholdning og substans ikke skal ses i et modsætningsforhold, men snarere som en samlet
præmis for journalistikken.
Hvad angår politisk substans, kan vi konkludere, at dette iagttages som et spørgsmål om at dække
og oplyse om den politik, der har eller vil få konsekvenser for borgerens hverdag. Det er således
primært de politiske udspil, der er flertal bag, som bliver inkluderet i politisk journalistik. Dette
skyldes den politiske journalistiks fokus på magten, og denne rationalitet har konsekvenser for,
hvad politiske journalister beskæftiger sig med, og hvilke politikere der får taletid i medierne.
Analysen viser, at særligt magtfulde politikere og partier har en privilegeret adgang til at tale i
medierne, og at fløjpartier og -politikere kan gøre sig interessante og få adgang til talen, hvis de for
eksempel leverer politiske udspil, der på en eller anden vis er kontroversielle.
Selv om den politiske journalistik har en særlig interesse for magten, især i form af regeringen, er
udtalelser fra ministre en sjældenhed sammenlignet med den megen omtale, regeringen får. Denne
diskrepans har analysen vist i en sammenligning af den kvalitative kodning og vores interviews
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med politiske journalister og folketingspolitikere, og for os at se, er dette et eksempel på, hvordan
den moderne magts ønske om begrænset visualitet gør sig gældende. I stedet synes vores
undersøgelse at pege på, at toppolitikere i højere grad anvender andre strategier end den direkte tale
såsom spin og konkret journalistisk gravearbejde.
Slutteligt viser analysen, hvordan folketingspolitikere tilgår mulighedsrummet forskelligt, og
hvordan strategierne bygger på forskellige rationaler. Eksemplerne fra analysen viser, at man kan;
acceptere og passivt indgå i praksissens mulighedsrum, for ikke at eliminere muligheden for at få
tildelt taleret, benytte den journalistiske praksis’ egen rationalitet til at sætte dagsorden eller yde
modstand mod praksissen for at udvide eget tale- og handlerum.
Denne gennemgang leder os frem til specialets overordnede konklusion, om hvordan politisk
journalistik er konstitueret og derigennem stiller bestemte tale- og handlemuligheder til rådighed for
folketingspolitikere og politiske journalister. Den viden, der omkranser praksissen, er udpræget
konstitueret af kritik, konflikt, konsekvens af politik, proces og forargelse. Rationaliteten for
politisk journalistik er, at magt har en helt særlig værdi, og magten er således bestemmende for,
hvad politiske journalister finder interessant. Dette har den konstitutive konsekvens, at magtfulde
politikere har privilegeret adgang til talen, og at knap så magtfulde politikere må anvende andre
strategier for at gøre sig interessante.
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KAPITEL 3
8.0 Diskussion: En ideologikritisk tilgang
Med analyse og konklusion bag os vil vi nu kigge på nogle af de andre potentialer vores empiri
rummer, og som vi kunne have haft blik for, såfremt vi havde benyttet en anden analysestrategi og tilgang. Afsnittet skal ingenlunde tolkes som en afstandstagen til specialets anvendte teori- og
analyseramme, men er en erkendelse af, at så snart vi vælger at angribe vores empiri ud fra en
bestemt strategi, gør vi os nødvendigvis blinde over for andre mulige resultater. Følgende
diskussion vil således, med afsæt i Slavoj Zizeks ideologikritik, give et bud på, hvilke analytiske
potentialer vores empiri også rummer.
Behandler vi den politiske journalistik som en ideologisk praksis, giver Zizeks begreber om
subjektets kyniske og ironiske distance os indsigt i, hvordan den ideologiske praksis opretholdes
grundet subjektets passivitet og distancering til egne handlinger. Zizeks ideologikritiske tilgang
bliver i denne sammenhæng relevant, fordi den netop, modsat Foucaults magtanalyse, kan give os
blik for subjektets passivitet. Zizek kan åbne op for det åbenlyse spørgsmål om, hvorfor subjektet
forholder sig passivt til den ideologiske praksis.
Disidentifikation – Det oplyste selv og hverdagsselvet
Centralt for ideologiens virke er, at den tillader og opretholdes af subjektets modstand.
Magtstrategisk placerer denne pointe om ideologisk disidentifikation sig op ad Foucaults
magttænkning, idet magten ikke kan lykkes, hvis den udelukkende manifesterer sig gennem
undertrykkelse. Indlejret i magten eller ideologien er, at den også kan rumme subjektets modstand
(Sharpe & Boucher, 2010: 46). Modstanden kommer hos Zizek til udtryk via ideologisk
disidentifikation, som synliggøres, når individet udtrykker og iagttager sig selv som værende ‘mere
end det ideologien foreskriver’:
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“An interpellation succeeds precisely when I perceive myself as ‘not only that’ but a
‘complex person who, among other things, is also that’ - in short, imaginary distance
towards symbolic identification is the very sign of its success.” (Zizek, 2000: 258f).
Det er derfor netop vores forestillede afstand til ideologien, der indikerer dens sejr. Visheden om, at
vi har et ’sandt’ og ’oplyst’ selv uden for ideologiens praksis, og at det blot er omstændighederne,
der tvinger os til at handle, som vi gør, får os til ”at vedblive med at handle ’oplyst’ ideologisk”
(Villadsen, 2015: 53).
Når subjektet handler ‘oplyst’ ideologisk, betyder det, at individet oplever sig selv som værende
mere end det, ideologien tilskriver. Dette kommer blandt andet til udtryk, når det for Kim
Kristensen er vigtigt at forklare, at han udover sin journalistuddannelse også har en kandidat i
statskundskab. Han er i stand til at gennemskue den oplysning og kompleksitet, der er til stede i
samfundet, og som journalistikken enten afholder sig fra eller belyser gennem underholdning, fordi
han er mere end blot journalist:
”Jeg har før læst statskundskab. Jeg skrev speciale om Rousseau og Kant, før jeg skiftede
over på journalisthøjskolen. Jeg har altid den opfattelse, at når jeg læser min avis om
morgenen, synes jeg ikke nødvendigvis, at det er særligt videnskabeligt, hvis der er tre
journalister, der har brugt en uge på at skrive om velfærdssamfundet. Hvis jeg skal læse om
det, skal det være en bog omkring det.” (Kristensen, bilag 8).
På denne måde lægger han afstand til hverdagsselvet, journalisten Kim Kristensen fra Information,
ved at forklare, at han som person rummer meget mere – et sandt, oplyst selv. Han er også
statskundskaber og rummer dermed den viden og indsigt om samfundet, som den politiske
journalistik ikke beskæftiger sig med. På den måde kan han som individ opretholde fortællingen om
sig selv som en autonom aktør, der befinder sig på afstand af ideologien, selv om han udfører de
journalistiske ritualer til fulde i sit arbejde (Villadsen, 2015: 53).
Subjektets kyniske og ironiske distance til ideologien
Noget, der undrede os i arbejdet med empirien, var hvordan vores informanter, både journalister og
politikere, var kritiske over for den journalistiske praksis, men at dette sjældent synes at komme til
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udtryk gennem reel (mod)handling. Der var i højere grad tale om en form for passiv modstand, eller
en distancering fra den journalistiske praksis, hvor de udpegede praksissens problemer, men aldrig
handlede på dem. Peter Kofod Poulsen fortæller blandt andet om, at han er blevet lokket i studiet
under falske forudsætninger: “det er man jo nødt til bare at lægge bag sig, fordi jeg vil da gerne i
News igen dagen efter, for at kommentere på en eller anden sag, der skulle være interessant for mit
område” (K. Poulsen, bilag 11). Udtalelsen bliver fulgt op af en anerkendelse af, at ‘sådan er spillet
jo bare’, og det må man som politiker acceptere: “Men så vil jeg da heller ikke være sådan en, som
vi kender fra fodboldholdet, der får det mindste puf, der vælter om i græsset og råber frispark.
Sådan et skvat vil jeg da ikke være. Og det vil jeg da heller ikke være i mediernes optik, så engang
imellem får vi knubs, og sådan er det bare.” (ibid.).
Et andet eksempel på denne passivitet finder vi i Johanne Schmidt-Nielsens udtalelse, hvor hun er
kritisk over for mediernes selektering, når bestemte individer tilskrives værdi grundet alder, køn
eller etnicitet. Udtalelsen tager afstand til måden, hvorpå hun som politiker ’bliver nødt til’ at spille
på de kriterier, som den politiske journalistik opstiller. For at opsummere lyder citatet:
”Nuttede små piger, som skal udsendes med tvang til Thailand, er lettere at få i medierne
end teenagedrenge fra Somalia. En højtuddannet etnisk dansk ingeniør, som forhindres i at
leve i Danmark med sin højtuddannede kone fra Brasilien, er lettere at få i avisen end en
dansk mand med tyrkisk baggrund, der arbejder i rengøringsbranchen, og som er forhindret
i at leve i Danmark med sin tyrkiske kone.” (Schmidt-Nielsen, bilag 7)
Slavoj Zizeks begrebsapparat tillader her nye analytiske indsigter. Ideologiens kendetegn består
nemlig ikke i, som den er skitseret hos Marx, at virke på subjektet uden subjektet selv er klar over
det; ”They do not know it, but they are doing it” (Zizek, 1995: 28). Det, der i Zizeks optik gør
ideologien virksom, er, at subjektet er fuldt ud klar over, at denne agerer i ideologiens virke og
interesse: ”They know very well what they are doing, but still, they are doing it” (ibid). Der er
derfor ifølge Zizek ikke tale om ‘falsk bevidsthed’, som vi kender den fra Marx, men en ‘oplyst
falsk bevidsthed’ (ibid.: 29), hvor subjektet handler i ideologiens interesse – også selv om subjektet
finder ideologien amoralsk og kynisk. Ideologiens objekt kommer således til syne i det forhold, at
vi godt ved, at ideologien maskerer virkeligheden, men at vi alligevel insisterer på at handle i
overensstemmelse med ideologiens maskering. Derfor kan vi også se, at Johanne-citatet rummer en
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dobbelthed, idet der både er tilknytning og afstandstagen til ideologien i én og samme handling.
Hun affinder sig med ideologiens kynisme ved at agere med kynisk distance over egen strategi:
“The cynical subject is quite aware of the distance between the ideological mask and the social
reality, but he none the less insists upon the mask” (ibid.).
Når Johanne Schmidt-Nielsen siger, at hun kan bruge historier om ”små piger, som skal udsendes
med tvang” til få sat fokus på sit politikområde i medierne, holder hun en kynisk distance til det
faktum, at historien højst sandsynligt ikke var blevet bragt, hvis der havde været tale om
”teenagedrenge fra Somalia”. For at kunne forholde sig til og bevæge sig i den politiske
journalistik, må hun dis-identificere sig med de handlinger, den ideologiske praksis påtvinger
hende: “For at navigere i omstændigheder uden for deres kontrol, kan ansatte dis-identificere sig
med de (ideologiske) roller og praksisser, som de udfører, ved hjælp af fx ironi, bagatelliserende
jokes eller kynisme.” (Villadsen, 2015: 52). Når det i analysedel 2 er vist, hvordan Johanne
Schmidt-Nielsen benytter den journalistiske rationalitet til at sætte emner på mediernes dagsorden,
på trods af hendes foragt for praksissen, lader det sig altså gøre, fordi hun holder en kynisk distance
til egne handlinger.
Distanceringen fra den journalistiske praksis kommer til udtryk flere steder i vores empiri. Et
eksempel på dette er i interviewet med Kim Kristensen fra Information. Vi spørger ham, om politisk
journalistik har en ”opdragende rolle” – forstået på den måde, at politisk journalistisk også bliver
nødt til at forholde sig til emner, som ikke er underholdende, men som er vigtig information for
befolkningen. I stedet for at svare på spørgsmålet, spørger Kristensen os: ”Er I fra RUC eller
hvad?”, efterfulgt af ”Det er der sgu ikke nogen fremtid i, det der.” (Kristensen: bilag 8), hvorefter
han griner højlydt. Det manglende svar er, ud fra Zizeks tænkning om ideologiens virke, et forsøg
på at holde en ironisk distance til den praksis, den politiske journalistik tvinger Kristensen til at
følge:
”Cynical distance is just one way – one of many ways – to blind ourselves to the structuring
power of ideological fantasy: even if we do not take things seriously, even if we keep an
ironical distance, we are still doing them” (Zizek, 1995: 33).
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Massemediet og de kyniske borgere
Vi har med ovenstående vist, hvordan subjektet i sin ageren inden for den journalistiske praksis
distancerer sig fra egne handlinger gennem ironi og kynisme for at ‘spille spillet’. Spørgsmålet
bliver, hvordan dette stiller borgeren og dennes tillid til samfundets institutioner. For kan borgerne
også gennemskue ‘spillet’, eller stoler de blindt på journalistikken som samfundets oplysende
institution? Da borgeren slet ikke har været genstand for vores undersøgelse, kan vi ikke komme
med et endeligt svar på dette, men blot lade det stå hen som en ikke uvæsentlig undren. Borgeren
vil således være genstand for diskussionens sidste afsnit og lede op til den mere
samfundsdiagnostiske perspektivering, som afrunder vores speciale om politisk journalistik.
Retter vi blikket mod vores empiri, synes der at være belæg for at sige, at netop ‘spillet’ får meget
fokus i den politiske journalistik, og dermed også må indgå i nyhedsbrugerens bevidsthed. Vores
første analysedel viser, at konflikt, kritik, konsekvens af politik, forargelse og proces er de hyppigst
anvendte kriterier inden for den politiske journalistik. Kigger vi på proceskriteriet, er det særlig
interessant, da analysen netop viser, at proces er udtryk for ‘spillet’. Proces handler ikke om
indholdet af en bestemt politik, men fokuserer i stedet på strategien bag en politik, en udtalelse, en
medieoptræde etc. Proceskriteriets fylde i den politiske journalistik peger således i retning af, at
borgeren tilbydes et indblik i det ‘spil’, der foregår inden for politik, men at borgerne, ligesom
journalisterne og politikerne, formentlig vælger at forblive i ideologiens dogme:
“Vi ved meget vel, at vi er varefetichister, at gud er død, at nationer er politiske
konstruktioner osv., men alligevel insisterer vi i vores praksis på disse idéer, som var de
entydige og sande ” (Lausten & Bjerre, 2013: 52)
Vi oplever ikke kæmpe folkeprotester, når svimlende beløb forsvinder ud af SKAT, når en minister
vildleder Folketinget om fiskerikvoter, eller når det afsløres, at en regerings landbrugspolitik er
formuleret af stærke lobbyvirksomheder. Forklaringen herpå kan være, at borgerne ved alt dette,
men behandler denne oplysthed med kynisk distance:
“Mass media exposes of political corruption and incompetence are a regular feature of
democratic politics, with the consequence that most citizens are cynical and apathetic.”
(Sharpe & Boucher, 2010: 43)
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Opsummering
Afsluttende kan det siges, at Zizeks ideologikritik er interessant for os, fordi vi i arbejdet med
empirien kan se, hvordan både politikere og journalister forholder sig kritisk til den journalistiske
praksis, men at dette kun meget sjældent afspejler sig i deres handlen. Der synes at være en tendens
til, at man ser problemerne, men vælger at forholde sig passivt til dem; en passivitet som Foucaults
magtanalyse har svært ved at forklare. Når subjektet forholder sig passivt, er det fordi denne holder
en ironisk eller kynisk distance til sin egen ageren inden for praksissen og dermed ender med at
handle i ideologiens interesse. Dette lader sig gøre, fordi subjektet ‘har regnet ideologien ud’ og er
‘oplyst’ omkring ideologiens praksis. Subjektet er med oplystheden klar over, at det ikke er
subjektets “sande” selv, der handler i ideologiens interesse, men at det er praksissens
omstændigheder, der ‘tvinger’ subjektet, som på den måde handler ‘oplyst ideologisk’. Afsluttende
er der spurgt til, hvorvidt borgerne er oplyste omkring dette ‘spil’, som den ideologiske praksis
opstiller. Hypotesen er, at det er de, men de vælger at behandle denne oplysthed med kynisk
distancering.
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9.0 Perspektivering: Politik kalder på konflikt
”I politik handler det ikke om at have ret, det handler om at få ret”. Citatet stammer fra Holger K.
Nielsen. Han taler konflikten ind i politik og sætter den tilmed som noget helt centralt. Konflikten
ser vi også i den politiske journalistik, hvor politik genkendes ud fra betingelser som konsekvens,
kritik og forargelse.
Alligevel har vi en oplevelse af, at journalistikken ofte bliver kritiseret for at fokusere for meget på
konflikt. At konflikt udvander det politiske, at det er skyld i politikerlede, og at det efterlader en
mistillid til både politikere og journalister. Som vi har diskuteret, ser vi også, at både politikere og
journalister sætter en kynisk distance til det her såkaldte spil. De accepterer, at spillet er, som det er
– også selv om de er bevidste om, at nogle andre spilleregler ud fra et demokratisk ideal havde
været bedre.
I indledningen til dette projekt taler vi netop om politikerlede, fake news og mistillid. Vi giver
eksempler på, at politikere vælges i trods til systemet frem for som et tilvalg, og eksempler på, at
medierne beskyldes for at stå i vejen for politiske diskussioner og i øvrigt tager fejl, når de forsøger
at forudsige politiske valg. Der sættes spørgsmålstegn ved både politikeres og mediers legitimitet,
og der synes ikke at eksistere en social enighed om grænsen mellem, hvad der er sandt, og hvad der
er falsk. Men skyldes de her problemer, at der er for meget fokus på konflikt?
Umiddelbart ikke. Snarere tværtimod. Denne perspektivering vil pege på, hvordan det netop er
manglen på konflikt, der efterlader en slagmark med gunstige kår for politikerlede, fake news og
mistillid.
For at forstå hvordan det sker, skal vi forstå, at politik er konflikter og modsætninger. Politik er
handlinger, der skaber sociale forandringer. Det vil sige, at når vi problematiserer sociale relationer
og forhold, så åbner vi for konflikter, og hvis disse konflikter skal afsluttes, kræver det en
beslutning om at vælge ét til fremfor noget andet (Laclau og Mouffe, 2002).
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Så når vi spørger, om konflikten er nødvendig, er svaret ja; konflikten er hele forudsætningen for
det politiske og for demokratiet. Et samfund består af en masse forskelle og idéen om, at man kan
opnå ultimativ enighed og få konflikter til at forsvinde, eliminerer fuldstændig det politiske. Nok
kan alle sociale relationer opleve mere eller mindre stabilitet, men det er svært at forestille sig
områder i et moderne samfund, som aldrig vil blive problematiseret af konfliktende alternativer.
Selv rettens love og økonomiens modeller problematiseres fra tid til anden og har gennem tiden vist
sin kontingens.
Udfordringen er, når konflikten problematiseres. Vi oplever, at flere politiske partier taler om
”blokpolitikkens død”, om ”samarbejde over midten” og om vigtigheden af politiske brede forlig.
Senest har vi hørt politiske kommentatorer tale om ”en ny virkelighed”, efter partiformændene fra
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti satte sig sammen i et interview med 3F og fortalte om deres
fælles kamp mod regeringens pensionsforringelser. Rationaliteten er, at enighed er vigtigt – uanset
partipolitiske tilhørsforhold. Uenigheden og konflikterne sættes ud på et sidespor, og vi står tilbage
med spørgsmålet om, hvor det efterlader demokratiet?
Hvad hvis konsensuspolitik giver borgere et indtryk af, at politiske ideologier og højre- og
venstrefløje ikke betyder noget, fordi politisk enighed og kompromisser er det vigtigste? For nogle
kan det synes som en god ide, men det stærke etablissement, som konsensuspartierne udgør,
efterlader en oplevelse af, at det er ligegyldigt, om det er det ene eller det andet parti, der har
regeringsmagten. Forskellene i den politik, der føres, er simpelthen for små. Borgere vil miste håbet
og troen på, at tingene kan være anderledes, fordi der ikke eksisterer forskellige politiske projekter,
de kan identificere sig med (Mouffe, 2005: 71).
Måske var det blandt andet det, vi så, da Helle Thorning-regeringen i 2015 ikke blev genvalgt? Det
”røde” politiske projekt viste sig at være for ”blåt” og skuffede de vælgere, der havde bragt
partierne til magten. Politiske projekter skal give mening for det enkelte menneske. Gør det ikke
det, dukker mistilliden til demokratiet op. Valgdeltagelsen vil falde, og utilfredsheden med de
demokratiske institutioner vil stige. Folk vil søge andre steder hen, hvor de kan identificere sig – for
eksempel til nationalistiske eller religiøse fællesskaber (Mouffe, 2003).
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Konsensuspolitikken kan få det til at lyde som om, der ikke eksisterer konflikter i politik. Det gør
der naturligvis. Det ser vi blandt andet et eksempel på i det høje antal af debatindlæg. Men
spørgsmålet er, hvilken type konflikter, der er tale om? Er det politiske konflikter? Hvis de
ideologiske forskelle er udvisket, højre- og venstrefløjen er uden betydning, og ingen
problematiserer konsensussen, så er det ikke politiske konflikter. Det er snarere konflikter, der
handler om at sælge sin politik bedst muligt inden for rammerne af den fælles konsensus. Det er
konflikter, der reducerer politik til spin; den type spin, hvor partierne hyrer reklamebureauer til at
pakke politikken ind som en vare, der skal sælges, og hvor markedsføringen er den eneste forskel,
der adskiller partierne fra hinanden (Mouffe, 2005: 63). Det bliver for alvor et spil, der kalder på
kynisk distance.
Som en anden konsekvens af konsensuspolitik får vi øje på, at forargelse i høj grad bidrager til at
konstituere den politiske journalistik. Forargelse er et spørgsmål om moralske normer, og det er
forskelligt fra journalistikkens oprindelige udgangspunkt om at afdække sandheden på objektiv vis.
Det moralske register tages i brug, når de politiske forskelle bliver for små og fløjene forsvinder.
Den offentlige debat ender med at diskutere, hvad der er rigtigt eller forkert i en moralsk kontekst i
stedet for at diskutere reelle politiske alternativer til den eksisterende politiske magt (ibid.: 72-76).
Med forargelseskriteriet gøres politik til et spørgsmål om ”den gode” eller ”den onde” politiker.
Denne forskydning fra objektiv formidling til moralsk formidling åbner for os at se en risiko for, at
alle kan problematisere journalistikken og anklage den for at være ”falsk” – for hvilken ret har
journalistikken til at dømme de gode og de onde? Eller det moralsk rigtige og forkerte? På samme
måde som konsensuspolitik forsøger at overkomme den politiske konflikt, synes journalistikken at
forsøge det samme, når den tager form af forargelse, og uanset om der er tale om konsensuspolitik
eller forargelse, står vi tilbage med en ikke-politisk form af det politiske.
Spørgsmålet er, om denne ikke-politiske form for politik kan bidrage til at forklare politikerlede,
fake news og mistillid ud fra et nyt perspektiv ved at gentænke nødvendigheden af politisk konflikt?
Vi sætter ikke to streger under dette facit og påstår, at vores bidrag løser disse problemer, men vi
har en ambition om, at dette perspektiv kan give plads til eftertanke og videre debat inden for både
den politiske og journalistiske praksis.
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BILAG 1
Søgestreng anvendt i Infomedia
(~Alternativet OR enhedslisten OR ("Socialistisk Folkeparti" OR
"SF") OR (socialdemokraterne OR socialdemokratiet) OR (~Radikale
OR "Radikale Venstre") OR ~Venstre OR ~Konservative OR ("Dansk
Folkeparti" OR "DF") OR ("Liberal Alliance" OR "LA") OR
"regeringen") AND (*regeringen OR "oppositionen" OR *minister OR
*ordfører OR partiformand OR gruppeformand)

BILAG 2
Definition af kriterier

Konflikt

To parter er uenige.

Kritik

Én part kritiserer en anden part.

Modstand

En eller flere parter gør modstand til det etablerede og
generelle.

Forargelse

Der udtrykkes forargelse over en handlen, fx en økonomisk
eller moralsk handlen.

Holdningsskifte

En politiker eller et parti skifter holdning i forhold til
tidligere udtalelse eller politik.

Samråd/

En politiker eller et parti kalder i samråd eller kræver, at en

Ministerforklaring

minister forklarer sig i en given sag.

Mangelfuld

En politiker eller et parti vil ikke forklare sig i en given sag.

udmelding
Afvigelse fra

En handlen falder uden for, hvad der forventes.

normen
Vision

En part tilkendegiver et ønske for et bestemt område, men
afholder sig fra at komme med et konkret udspil til
hvordan målet nås.

Politisk udspil

Et parti tilkendegiver en holdning til et emne.

Politisk flertal

Flere partier, der tilsammen udgør et flertal af mandater,
tilkendegiver samme holdning til et emne, men uden at
fremsætte forslaget til behandling i Folketinget.

Politisk forslag

Et konkret forslag sættes til behandling i Folketinget.

Politisk beslutning

Et forslag er vedtaget i Folketinget.

Proces

En skildring af politikere eller partiers strategiske handlen.

Undersøgelse

Dækker over nye undersøgelser, analyser, rapporter,
udgivelser m.m. Kan både være foretaget af organisationer
eller af medierne selv.

Meningsmåling

Regering, parti eller politiker, der oplever tilbage- eller
fremgang i en måling.

Konsekvens af

En skildring af de konsekvenser, der forudses af en

politik

kommende politik, eller konsekvenser, der har været af den
førte politik, eller når eksperter, organisationer eller andre
kommer med forslag til at ændre en given politik eller
reform.

Andet

Underholdning, kultur, historie, musik, ‘Dagens
navn’/portræt...

Rækkenavne
Antal af Kriterium Antal af Kriterium2
Afvigelse fra normen
31
3,8%
Andet
53
6,5%
Forargelse
82
10,1%
Holdningsskifte
18
2,2%
Konflikt
71
8,7%
Konsekvens af politik
101
12,4%
Kritik
123
15,1%
Mangelfuld udmelding
6
0,7%
Meningsmåling
19
2,3%
Modstand
39
4,8%
Politisk beslutning
11
1,4%
Politisk flertal
11
1,4%
Politisk forslag
11
1,4%
Politisk udspil
69
8,5%
Proces
86
10,6%
Samråd/Ministerforklaring
11
1,4%
Undersøgelse
40
4,9%
Vision
30
3,7%
Hovedtotal
812
100%

TABEL 1: KRITERIUM

Bilag 3

Antal af Kriterium
Kolonnenavne
Rækkenavne
Berlingske
BT
Afvigelse fra normen
4,1%
Andet
6,8%
Forargelse
8,1%
Holdningsskifte
2,7%
Konflikt
10,1%
Konsekvens af politik
10,8%
Kritik
13,5%
Mangelfuld udmelding
0,7%
Meningsmåling
2,7%
Modstand
5,4%
Politisk beslutning
0,7%
Politisk flertal
0,7%
Politisk forslag
0,0%
Politisk udspil
8,1%
Proces
10,1%
Samråd/Ministerforklaring
0,7%
Undersøgelse
9,5%
Vision
5,4%
Hovedtotal
100,0%

Ovenfor viser kriterier fordelt efter medie
Nedenfor viser mediernes fordeling af kriterier

Antal af Kriterium
Kolonnenavne
Rækkenavne
Berlingske
BT
Afvigelse fra normen
19,4%
Andet
18,9%
Forargelse
14,6%
Holdningsskifte
22,2%
Konflikt
21,1%
Konsekvens af politik
15,8%
Kritik
16,3%
Mangelfuld udmelding
16,7%
Meningsmåling
21,1%
Modstand
20,5%
Politisk beslutning
9,1%
Politisk flertal
9,1%
Politisk forslag
0,0%
Politisk udspil
17,4%
Proces
17,4%
Samråd/Ministerforklaring
9,1%
Undersøgelse
35,0%
Vision
26,7%
Hovedtotal
18,2%

TABEL 2: KRITERIUM-MEDIER

6,0%
12,0%
10,8%
2,4%
12,0%
4,8%
12,0%
0,0%
6,0%
3,6%
1,2%
1,2%
3,6%
6,0%
12,0%
2,4%
2,4%
1,2%
100,0%

16,1%
18,9%
11,0%
11,1%
14,1%
4,0%
8,1%
0,0%
26,3%
7,7%
9,1%
9,1%
27,3%
7,2%
11,6%
18,2%
5,0%
3,3%
10,2%

Børsen

Børsen

3,4%
3,4%
1,7%
0,0%
6,9%
29,3%
5,2%
0,0%
3,4%
1,7%
1,7%
0,0%
1,7%
15,5%
19,0%
0,0%
1,7%
5,2%
100,0%

6,5%
3,8%
1,2%
0,0%
5,6%
16,8%
2,4%
0,0%
10,5%
2,6%
9,1%
0,0%
9,1%
13,0%
12,8%
0,0%
2,5%
10,0%
7,1%

6,5%
17,0%
13,4%
16,7%
19,7%
15,8%
15,4%
0,0%
15,8%
30,8%
9,1%
9,1%
9,1%
11,6%
12,8%
9,1%
17,5%
23,3%
15,5%

Weekendavisen Hovedtotal
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
5,6%
100,0%
1,4%
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
5,3%
100,0%
2,6%
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
4,7%
100,0%
0,0%
100,0%
7,5%
100,0%
0,0%
100,0%
1,4%
100,0%

Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten Kristeligt Dagblad Licitationen
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen Hovedtotal
3,0%
3,8%
5,7%
3,8%
0,0%
0,0%
1,6%
0,0%
3,8%
7,5%
3,8%
5,1%
11,3%
0,0%
0,0%
7,1%
0,0%
6,5%
22,4%
14,1%
10,1%
9,4%
0,0%
11,8%
8,7%
0,0%
10,1%
4,5%
2,6%
1,3%
1,9%
0,0%
0,0%
2,4%
9,1%
2,2%
10,4%
10,3%
5,7%
5,7%
0,0%
0,0%
11,1%
9,1%
8,7%
9,0%
11,5%
13,9%
9,4%
23,1%
17,6%
12,7%
0,0%
12,4%
16,4%
19,2%
19,6%
17,0%
23,1%
11,8%
15,1%
0,0%
15,1%
1,5%
2,6%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
4,5%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,4%
9,1%
2,3%
6,0%
1,3%
3,2%
5,7%
7,7%
0,0%
9,5%
9,1%
4,8%
1,5%
1,3%
1,3%
1,9%
15,4%
0,0%
0,8%
0,0%
1,4%
0,0%
3,8%
2,5%
0,0%
0,0%
5,9%
0,8%
0,0%
1,4%
3,0%
1,3%
0,6%
0,0%
7,7%
5,9%
0,8%
0,0%
1,4%
1,5%
10,3%
10,8%
9,4%
0,0%
23,5%
6,3%
0,0%
8,5%
7,5%
6,4%
9,5%
11,3%
7,7%
17,6%
8,7%
36,4%
10,6%
0,0%
0,0%
2,5%
1,9%
7,7%
5,9%
0,8%
0,0%
1,4%
1,5%
2,6%
3,8%
5,7%
7,7%
0,0%
5,6%
27,3%
4,9%
0,0%
3,8%
3,2%
5,7%
0,0%
0,0%
5,6%
0,0%
3,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten Kristeligt Dagblad Licitationen
MetroXpress
Politiken
6,5%
9,7%
29,0%
6,5%
0,0%
0,0%
9,4%
5,7%
15,1%
11,3%
0,0%
0,0%
18,3%
13,4%
19,5%
6,1%
0,0%
2,4%
16,7%
11,1%
11,1%
5,6%
0,0%
0,0%
9,9%
11,3%
12,7%
4,2%
0,0%
0,0%
5,9%
8,9%
21,8%
5,0%
3,0%
3,0%
8,9%
12,2%
25,2%
7,3%
2,4%
1,6%
16,7%
33,3%
33,3%
0,0%
0,0%
0,0%
15,8%
5,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10,3%
2,6%
12,8%
7,7%
2,6%
0,0%
9,1%
9,1%
18,2%
9,1%
18,2%
0,0%
0,0%
27,3%
36,4%
0,0%
0,0%
9,1%
18,2%
9,1%
9,1%
0,0%
9,1%
9,1%
1,4%
11,6%
24,6%
7,2%
0,0%
5,8%
5,8%
5,8%
17,4%
7,0%
1,2%
3,5%
0,0%
0,0%
36,4%
9,1%
9,1%
9,1%
2,5%
5,0%
15,0%
7,5%
2,5%
0,0%
0,0%
10,0%
16,7%
10,0%
0,0%
0,0%
8,3%
9,6%
19,5%
6,5%
1,6%
2,1%

Rækkenavne
Antal af A - SocialdemokratietAntal af B - Radikale Venstre Antal af C - Det Konservative Folkeparti
Antal af F - Socialistisk Folkeparti
Antal af I - Liberal Alliance
Antal af O - Dansk Folkeparti Antal af V - Venstre
Afvigelse fra normen
5,1%
1,2%
0,9%
1,0%
2,5%
3,7%
Andet
6,5%
8,5%
6,5%
4,8%
5,0%
4,7%
Forargelse
11,7%
2,4%
10,2%
10,6%
8,8%
11,6%
Holdningsskifte
3,3%
2,4%
3,7%
1,9%
0,0%
1,4%
Konflikt
9,3%
18,3%
12,0%
13,5%
11,3%
11,2%
Konsekvens af politik
8,9%
7,3%
5,6%
5,8%
8,8%
7,9%
Kritik
12,1%
9,8%
11,1%
11,5%
12,5%
13,5%
Mangelfuld udmelding
0,5%
1,2%
0,0%
1,0%
0,0%
1,4%
Meningsmåling
4,2%
4,9%
2,8%
5,8%
1,3%
2,3%
Modstand
2,8%
3,7%
2,8%
2,9%
5,0%
2,8%
Politisk beslutning
1,4%
1,2%
0,9%
1,9%
1,3%
0,9%
Politisk flertal
2,8%
4,9%
6,5%
6,7%
2,5%
3,7%
Politisk forslag
1,9%
1,2%
3,7%
1,0%
3,8%
1,9%
Politisk udspil
6,1%
11,0%
8,3%
5,8%
5,0%
7,0%
Proces
14,5%
13,4%
20,4%
16,3%
25,0%
18,1%
Samråd/Ministerforklaring
0,0%
1,2%
0,0%
1,9%
0,0%
1,4%
Undersøgelse
6,1%
3,7%
2,8%
3,8%
2,5%
5,6%
Vision
2,8%
3,7%
1,9%
3,8%
5,0%
0,9%
Hovedtotal
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

TABEL 3: KRITERIUM-PARTIER

4,2%
7,5%
6,1%
2,3%
15,0%
6,1%
13,1%
0,9%
2,8%
4,7%
0,5%
3,3%
1,4%
9,8%
16,4%
1,4%
3,7%
0,9%
100,0%

Antal af Ø - Enhedslisten
Antal af Å - Alternativet
Antal af Regeringen
Antal af Kriterium
2,0%
6,1%
3,4%
6,1%
12,1%
3,4%
10,1%
3,0%
9,1%
1,0%
3,0%
1,1%
13,1%
3,0%
7,6%
10,1%
0,0%
16,8%
13,1%
18,2%
17,9%
0,0%
0,0%
0,7%
2,0%
9,1%
1,5%
4,0%
9,1%
4,8%
4,0%
0,0%
1,9%
4,0%
6,1%
1,5%
2,0%
0,0%
1,7%
5,1%
3,0%
9,1%
14,1%
18,2%
9,5%
4,0%
0,0%
1,9%
2,0%
0,0%
5,4%
3,0%
9,1%
2,8%
100,0%
100,0%
100,0%
3,8%
6,5%
10,1%
2,2%
8,7%
12,4%
15,1%
0,7%
2,3%
4,8%
1,4%
1,4%
1,4%
8,5%
10,6%
1,4%
4,9%
3,7%
100,0%

Antal af Kriterium
Kolonnenavne
Rækkenavne
Minister
Afvigelse fra normen
0,9%
Andet
1,3%
Forargelse
1,5%
Holdningsskifte
0,4%
Konflikt
2,4%
Konsekvens af politik
4,5%
Kritik
3,0%
Mangelfuld udmelding
0,0%
Meningsmåling
0,4%
Modstand
0,0%
Politisk beslutning
0,9%
Politisk flertal
0,4%
Politisk forslag
0,6%
Politisk udspil
2,8%
Proces
0,4%
Samråd/Ministerforklaring
0,0%
Undersøgelse
1,3%
Vision
1,9%
Hovedtotal
22,5%

TABEL 4: KRITERIUM-REGERING

Omtale Hovedtotal
2,4%
3,4%
2,0%
3,4%
7,6%
9,1%
0,7%
1,1%
5,2%
7,6%
12,3%
16,8%
14,9%
17,9%
0,7%
0,7%
1,1%
1,5%
4,8%
4,8%
0,9%
1,9%
1,1%
1,5%
1,1%
1,7%
6,3%
9,1%
9,1%
9,5%
1,9%
1,9%
4,1%
5,4%
0,9%
2,8%
77,5%
100,0%

TABEL 5: KRITERIUM-TOV
Rækkenavne
Antal af Vinklens tone of voice Antal af Vinklens tone of voice2
Negativ
297
36,6%
Afvigelse fra normen
7
0,9%
Andet
1
0,1%
Forargelse
55
6,8%
Holdningsskifte
6
0,7%
Konflikt
22
2,7%
Konsekvens af politik
43
5,3%
Kritik
88
10,8%
Mangelfuld udmelding
5
0,6%
Meningsmåling
4
0,5%
Modstand
17
2,1%
Politisk beslutning
2
0,2%
Politisk forslag
5
0,6%
Politisk udspil
13
1,6%
Proces
15
1,8%
Samråd/Ministerforklaring
6
0,7%
Undersøgelse
5
0,6%
Vision
3
0,4%
Neutral
382
47,0%
Afvigelse fra normen
20
2,5%
Andet
32
3,9%
Forargelse
16
2,0%
Holdningsskifte
9
1,1%
Konflikt
45
5,5%
Konsekvens af politik
51
6,3%
Kritik
26
3,2%
Mangelfuld udmelding
1
0,1%
Meningsmåling
12
1,5%
Modstand
17
2,1%
Politisk beslutning
5
0,6%
Politisk flertal
8
1,0%
Politisk forslag
5
0,6%
Politisk udspil
36
4,4%
Proces
62
7,6%
Samråd/Ministerforklaring
5
0,6%
Undersøgelse
27
3,3%
Vision
5
0,6%
Positiv
133
16,4%
Afvigelse fra normen
4
0,5%
Andet
20
2,5%
Forargelse
11
1,4%
Holdningsskifte
3
0,4%
Konflikt
4
0,5%
Konsekvens af politik
7
0,9%
Kritik
9
1,1%
Meningsmåling
3
0,4%
Modstand
5
0,6%
Politisk beslutning
4
0,5%
Politisk flertal
3
0,4%
Politisk forslag
1
0,1%
Politisk udspil
20
2,5%
Proces
9
1,1%
Undersøgelse
8
1,0%
Vision
22
2,7%
Hovedtotal
812
100,0%

Værdier
Antal af A - Socialdemokratiet
Antal af C - Det KonservativeAntal
Folkeparti
af B - Radikale VenstreAntal af F - Socialistisk Folkeparti
Antal af I - Liberal Alliance Antal af O - Dansk FolkepartiAntal af V - Venstre
67
26
23
34
20
57
126
68
51
52
50
128
21
14
8
18
10
30
214
108
82
104
80
215

Antal af Vinklens tone of voice
297
382
133
812

Rækkenavne
Negativ
Neutral
Positiv
Hovedtotal

Rækkenavne
Negativ
Neutral
Positiv
Hovedtotal

TABEL 6: TOV-ÅR-PARTIER

60
128
26
214

Antal af Ø - Enhedslisten
32
54
13
99

Antal af Å - Alternativet
8
18
7
33

Antal af Regeringen
213
256
68
537

B - Radikale Venstre
Omtale

C - Det Konservative
Omtale Folkeparti
F - Socialistisk
Omtale
Folkeparti I - Liberal Alliance
Omtale

O - Dansk Folkeparti
Omtale

V - Venstre Omtale

Ø - Enhedslisten
Omtale

Å - Alternativet
Omtale

Regeringen Omtale

B - Radikale Venstre
(Flere elementer)

C - Det Konservative
(Flere elementer)
Folkeparti

F - Socialistisk
(Flere
Folkeparti
elementer)

I - Liberal Alliance
(Flere elementer)

O - Dansk Folkeparti
(Flere elementer)

V - Venstre (Flere elementer)

Ø - Enhedslisten
(Flere elementer)

Å - Alternativet
(Flere elementer)

Regeringen (Flere elementer)

RækkenavneAntal af Vinklens
Antaltone
af Vinklens
of Rækkenavne
voicetone of Antal
voice2af Vinklens
Antaltone
af Vinklens
of Rækkenavne
voicetone of Antal
voice2af Vinklens
Antaltone
af Vinklens
of Rækkenavne
voicetone of Antal
voice2af Vinklens
Antaltone
af Vinklens
of Rækkenavne
voicetone of Antal
voice2af Vinklens
Antaltone
af Vinklens
of Rækkenavne
voicetone of Antal
voice2af Vinklens
Antaltone
af Vinklens
of Rækkenavne
voicetone of Antal
voice2af Vinklens
Antaltone
af Vinklens
of Rækkenavne
voicetone of Antal
voice2af Vinklens
Antaltone
af Vinklens
of Rækkenavne
voicetone of Antal
voice2af Vinklens
Antaltone
af Vinklens
of Rækkenavne
voicetone of Antal
voice2af Vinklens
Antaltone
af Vinklens
of voicetone of voice2
Negativ
64
31,53% Negativ
21
26,92% Negativ
25
23,58% Negativ
33
34,02% Negativ
19
24,05% Negativ
53
25,73% Negativ
54
27,14% Negativ
31
32,29% Negativ
8
25,81% Negativ
213
39,66%
Neutral
120
59,11% Neutral
49
62,82% Neutral
67
63,21% Neutral
48
49,48% Neutral
50
63,29% Neutral
123
59,71% Neutral
122
61,31% Neutral
53
55,21% Neutral
17
54,84% Neutral
256
47,67%
Positiv
19
9,36% Positiv
8
10,26% Positiv
14
13,21% Positiv
16
16,49% Positiv
10
12,66% Positiv
30
14,56% Positiv
23
11,56% Positiv
12
12,50% Positiv
6
19,35% Positiv
68
12,66%
Hovedtotal
203
100,00% Hovedtotal
78
100,00% Hovedtotal
106
100,00% Hovedtotal
97
100,00% Hovedtotal
79
100,00% Hovedtotal
206
100,00% Hovedtotal
199
100,00% Hovedtotal
96
100,00% Hovedtotal
31
100,00% Hovedtotal
537
100,00%

A - Socialdemokratiet
(Flere elementer)

RækkenavneAntal af Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens tone of voice
Negativ
25,61% Negativ
23,33% Negativ
17,07% Negativ
29,41% Negativ
19,35% Negativ
20,62% Negativ
24,47% Negativ
42,86% Negativ
33,33% Negativ
28,10%
Neutral
58,54% Neutral
53,33% Neutral
68,29% Neutral
41,18% Neutral
58,06% Neutral
57,73% Neutral
60,64% Neutral
44,90% Neutral
33,33% Neutral
45,45%
Positiv
15,85% Positiv
23,33% Positiv
14,63% Positiv
29,41% Positiv
22,58% Positiv
21,65% Positiv
14,89% Positiv
12,24% Positiv
33,33% Positiv
26,45%
Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00%

A - Socialdemokratiet
(Flere elementer)
B - Radikale Venstre
(Flere elementer)
C - Det Konservative
(Flere elementer)
Folkeparti
F - Socialistisk
(Flere
Folkeparti
elementer)
I - Liberal Alliance
(Flere elementer)
O - Dansk Folkeparti
(Flere elementer)
V - Venstre (Flere elementer)
Ø - Enhedslisten
(Flere elementer)
Å - Alternativet
(Flere elementer)
Regeringen Minister

RækkenavneAntal af Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens
Rækkenavne
tone ofAntal
voiceaf Vinklens tone of voice
Negativ
35,54% Negativ
29,17% Negativ
27,69% Negativ
36,51% Negativ
27,08% Negativ
30,28% Negativ
29,52% Negativ
21,28% Negativ
21,05% Negativ
43,03%
Neutral
59,50% Neutral
68,75% Neutral
60,00% Neutral
53,97% Neutral
66,67% Neutral
61,47% Neutral
61,90% Neutral
65,96% Neutral
68,42% Neutral
48,32%
Positiv
4,96% Positiv
2,08% Positiv
12,31% Positiv
9,52% Positiv
6,25% Positiv
8,26% Positiv
8,57% Positiv
12,77% Positiv
10,53% Positiv
8,65%
Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00% Hovedtotal
100,00%

A - Socialdemokratiet
Omtale

RækkenavneAntal af Vinklens
Antaltone
af Vinklens
of voicetone of voice2
Negativ
297
37%
Neutral
382
47%
Positiv
133
16%
Hovedtotal
812
100%

TABEL 7: TOV-OMTALE-UDTALE

B - Radikale Venstre
Omtale

C - Det Konservative
Omtale Folkeparti

RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
Analyse
90
11,1%
Andet
8
1,0%
Artikel
415
51,1%
Debat
169
20,8%
Interview
31
3,8%
Kronik
22
2,7%
Leder
42
5,2%
Portræt
17
2,1%
Telegram
18
2,2%
Hovedtotal
812
100,0%

F - SocialistiskOmtale
Folkeparti

I - Liberal Alliance
Omtale

O - Dansk Folkeparti
Omtale

V - Venstre Omtale

Ø - Enhedslisten
Omtale

Å - Alternativet
Omtale

Regeringen Omtale

B - Radikale Venstre
(Flere elementer)

C - Det Konservative
(Flere elementer)
Folkeparti

F - Socialistisk(Flere
Folkeparti
elementer)

I - Liberal Alliance
(Flere elementer)

O - Dansk Folkeparti
(Flere elementer)

V - Venstre (Flere elementer)

Ø - Enhedslisten
(Flere elementer)

Å - Alternativet
(Flere elementer)

Regeringen Minister

Grøn = Markering af kronik og debatindlæg fra partiets ordfører, gruppeformand, partiformand eller MF'er (dvs. udtale)

RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
Analyse
4
4,9% Analyse
1
3,3% Artikel
34
82,9% Analyse
1
2,9% Artikel
21
67,7% Artikel
77
79,4% Analyse
2
2,1% Artikel
45
91,8% Artikel
8
66,7% Analyse
3
2,5%
Artikel
67
81,7% Artikel
21
70,0% Debat
2
4,9% Artikel
26
76,5% Debat
4
12,9% Debat
11
11,3% Artikel
72
76,6% Debat
3
6,1% Interview
1
8,3% Andet
1
0,8%
Debat
6
7,3% Debat
4
13,3% Interview
2
4,9% Debat
3
8,8% Interview
2
6,5% Interview
5
5,2% Debat
13
13,8% Kronik
1
2,0% Kronik
2
16,7% Artikel
94
77,7%
Interview
1
1,2% Interview
3
10,0% Kronik
2
4,9% Interview
2
5,9% Kronik
2
6,5% Kronik
2
2,1% Interview
4
4,3% Hovedtotal
49
100,0% Portræt
1
8,3% Debat
10
8,3%
Kronik
1
1,2% Portræt
1
3,3% Portræt
1
2,4% Kronik
2
5,9% Telegram
2
6,5% Portræt
1
1,0% Kronik
1
1,1%
Hovedtotal
12
100,0% Interview
7
5,8%
Portræt
1
1,2% Hovedtotal
30
100,0% Hovedtotal
41
100,0% Hovedtotal
34
100,0% Hovedtotal
31
100,0% Telegram
1
1,0% Telegram
2
2,1%
Portræt
1
0,8%
Telegram
2
2,4%
Hovedtotal
97
100,0% Hovedtotal
94
100,0%
Telegram
5
4,1%
Hovedtotal
82
100,0%
Hovedtotal
121
100,0%

A - Socialdemokratiet
(Flere elementer)

RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
Analyse
24
19,8% Analyse
12
25,0% Analyse
14
22% Analyse
18
28,6% Analyse
10
21% Analyse
30
28% Analyse
29
27,6% Analyse
13
27,7% Analyse
6
31,6% Analyse
52
12,5%
Andet
1
1% Artikel
17
35,4% Artikel
25
38,5% Andet
1
2% Artikel
16
33,3% Andet
1
1% Andet
2
1,9% Artikel
16
34,0% Artikel
4
21,1% Andet
4
1,0%
Artikel
40
33,1% Debat
7
14,6% Debat
12
18,5% Artikel
23
36,5% Debat
11
22,9% Artikel
35
32,1% Artikel
30
28,6% Debat
9
19,1% Debat
4
21,1% Artikel
201
48,3%
Debat
33
27,3% Interview
2
4,2% Interview
2
3,1% Debat
14
22,2% Interview
3
6,3% Debat
25
22,9% Debat
28
26,7% Kronik
4
8,5% Interview
1
5,3% Debat
99
23,8%
Interview
3
2,5% Kronik
3
6% Kronik
2
3,1% Kronik
3
4,8% Kronik
3
6,3% Interview
1
0,9% Interview
1
1,0% Leder
2
4,3% Kronik
2
10,5% Interview
7
1,7%
Kronik
4
3,3% Leder
4
8% Leder
5
8% Leder
3
5% Leder
3
6% Kronik
4
3,7% Kronik
4
3,8% Portræt
1
2,1% Leder
2
10,5% Kronik
14
3,4%
Leder
14
12% Portræt
1
2,1% Portræt
3
4,6% Telegram
1
2% Telegram
2
4,2% Leder
10
9% Leder
9
8,6% Telegram
2
4,3% Hovedtotal
19
100,0% Leder
30
7,2%
Telegram
2
1,7% Telegram
2
4% Telegram
2
3% Hovedtotal
63
100,0% Hovedtotal
48
100,0% Portræt
1
0,9% Portræt
1
1,0% Hovedtotal
47
100,0%
Telegram
9
2,2%
Hovedtotal
121
100,0% Hovedtotal
48
100,0% Hovedtotal
65
100,0%
Telegram
2
1,8% Telegram
1
1,0%
Hovedtotal
416
100,0%
Hovedtotal
109
100,0% Hovedtotal
105
100,0%
Grøn = Markering af kronik og debatindlæg, der omtaler partiet

A - Socialdemokratiet
Omtale

RækkenavneAntal af Genre
Antal af Genre2
Analyse
90
9,0%
Andet
8
0,8%
Artikel
415
41,5%
Debat
169
16,9%
Fejlkilde
42
4,2%
Interview
31
3,1%
Kronik
22
2,2%
Leder
42
4,2%
Portræt
17
1,7%
Telegram
18
1,8%
Udland
146
14,6%
Hovedtotal
1000
100,0%

TABEL 8: GENRE-OMTALE-UDTALE

Artikel

Rækkenavne
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Afvigelse fra normen
20
4,8%
Andet
19
4,6%
Forargelse
43
10,4%
Holdningsskifte
9
2,2%
Konflikt
53
12,8%
Konsekvens af politik
75
18,1%
Kritik
57
13,7%
Mangelfuld udmelding
6
1,4%
Meningsmåling
6
1,4%
Modstand
6
1,4%
Politisk beslutning
8
1,9%
Politisk flertal
10
2,4%
Politisk forslag
8
1,9%
Politisk udspil
37
8,9%
Proces
13
3,1%
Samråd/Ministerforklaring
6
1,4%
Undersøgelse
30
7,2%
Vision
9
2,2%
Hovedtotal
415
100,0%

Genre

TABEL 9: GENRE-KRITERIUM
Debat

Rækkenavne
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Afvigelse fra normen
1
0,6%
Andet
7
4,1%
Forargelse
26
15,4%
Holdningsskifte
6
3,6%
Konflikt
7
4,1%
Konsekvens af politik
9
5,3%
Kritik
52
30,8%
Modstand
21
12,4%
Politisk beslutning
1
0,6%
Politisk forslag
2
1,2%
Politisk udspil
12
7,1%
Proces
9
5,3%
Samråd/Ministerforklaring
2
1,2%
Undersøgelse
3
1,8%
Vision
11
6,5%
Hovedtotal
169
100,0%

Genre

Analyse

Rækkenavne
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Afvigelse fra normen
4
4,4%
Andet
1
1,1%
Forargelse
3
3,3%
Holdningsskifte
1
1,1%
Konflikt
4
4,4%
Konsekvens af politik
5
5,6%
Kritik
1
1,1%
Meningsmåling
11
12,2%
Politisk beslutning
1
1,1%
Politisk flertal
1
1,1%
Politisk udspil
4
4,4%
Proces
49
54,4%
Samråd/Ministerforklaring
1
1,1%
Undersøgelse
3
3,3%
Vision
1
1,1%
Hovedtotal
90
100,0%

Genre

9
3
3
4
7
7
6
1
1
6
1
48

16
4
3
9
8
7
9
1
2
5
1
65

10
3
1
6
9
12
4
3
13
2
63

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
MetroXpress
Politiken
Hovedtotal

I - Liberal Alliance Omtale

8
3
3
8
4
6
4
1
11
48

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

O - Dansk Folkeparti
Omtale

22
10
6
13
11
21
10
1
12
3
109

9
9
7
6
9
23
4
2
13
82

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Politiken
Hovedtotal

5
3
2
1
5
9
1
4
30

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
MetroXpress
Politiken
Hovedtotal
13
5
3
3
10
1
1
5
41

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Hovedtotal
3
6
2
8
7
2
1
1
4
34

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Hovedtotal
6
6
2
3
5
3
1
1
4
31

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
MetroXpress
Politiken
Hovedtotal
14
15
3
6
9
28
6
6
10
97

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

33
18
17
21
21
43
12
2
5
38
4
214

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

15
6
5
5
12
17
7
1
1
12
1
82

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal
29
9
6
9
11
18
10
1
4
10
1
108

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal
13
9
3
6
18
22
7
4
1
19
2
104

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Hovedtotal
14
9
5
9
7
11
7
1
2
15
80

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

39
26
9
20
20
50
16
8
23
4
215

27
11
7
11
7
13
12
1
1
13
2
105

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

45
26
14
19
13
39
19
5
4
27
3
214

9
4
2
2
6
8
7
1
5
3
47

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

17
9
2
3
19
11
11
3
3
18
3
99

3
3
3
2
2
3
2
1
19

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

3
3
3
3
6
4
4
6
1
33

Minister

28
14
10
3
8
29
7
3
1
18
121

68
32
34
36
43
84
23
8
10
70
8
416

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

96
46
44
39
51
113
30
11
11
88
8
537

(Flere elementer)

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Hovedtotal
(Flere elementer) Regeringen

2
4
2
1
3
12

Omtale
Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

Regeringen

(Flere elementer) Regeringen
Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Politiken
Hovedtotal

(Flere elementer) Å - Alternativet

8
5
1
13
3
4
2
3
10
49

Omtale

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

Å - Alternativet

(Flere elementer) Å - Alternativet

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Hovedtotal

(Flere elementer) Ø - Enhedslisten

14
13
7
8
6
22
7
3
2
12
94

Omtale

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

Ø - Enhedslisten

(Flere elementer) Ø - Enhedslisten

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Hovedtotal

A - Socialdemokratiet
(Flere elementer) B - Radikale Venstre(Flere elementer) C - Det Konservative
(Flere
Folkeparti
elementer) F - Socialistisk Folkeparti
(Flere elementer) I - Liberal Alliance (Flere elementer) O - Dansk Folkeparti
(Flere elementer) V - Venstre

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
MetroXpress
Politiken
Hovedtotal

Omtale

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

V - Venstre

A - Socialdemokratiet
(Flere elementer) B - Radikale Venstre(Flere elementer) C - Det Konservative
(Flere
Folkeparti
elementer) F - Socialistisk Folkeparti
(Flere elementer) I - Liberal Alliance (Flere elementer) O - Dansk Folkeparti
(Flere elementer) V - Venstre

24
8
10
15
11
16
8
2
1
23
3
121

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

F - Socialistisk Folkeparti
Omtale

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

C - Det Konservative
Omtale
Folkeparti

B - Radikale VenstreOmtale

Antal af Medie
Rækkenavne
Total
Berlingske
BT
Børsen
Ekstra Bladet
Information
Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
Licitationen
MetroXpress
Politiken
Weekendavisen
Hovedtotal

(Flere elementer)

A - Socialdemokratiet
Omtale

Genre

Værdier
Rækkenavne
Antal af Medie
Antal af Medie2
Berlingske
148
18,2%
BT
83
10,2%
Børsen
58
7,1%
Ekstra Bladet
67
8,3%
Information
78
9,6%
Jyllands-Posten
158
19,5%
Kristeligt Dagblad
53
6,5%
Licitationen
13
1,6%
MetroXpress
17
2,1%
Politiken
126
15,5%
Weekendavisen
11
1,4%
Hovedtotal
812
100,0%

(Alle)

Rækkenavne
Antal af Medie
Antal af Medie2
Berlingske
177
17,7%
BT
88
8,8%
Børsen
70
7,0%
Ekstra Bladet
74
7,4%
Information
96
9,6%
Jyllands-Posten
200
20,0%
Kristeligt Dagblad
72
7,2%
Licitationen
14
1,4%
MetroXpress
20
2,0%
Politiken
167
16,7%
Weekendavisen
22
2,2%
Hovedtotal
1000
100,0%

Genre

TABEL 10: MEDIE-OMTALE-UDTALE

F - Socialistisk Folkeparti

I - Liberal Alliance

(Flere elementer)

I - Liberal Alliance

Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
3
4,8% Afvigelse fra normen
6
9,5% Andet
2
3,2% Forargelse
7
11,1% Konflikt
4
6,3% Konsekvens af politik
8
12,7% Kritik
5
7,9% Meningsmåling
2
3,2% Modstand
2
3,2% Politisk beslutning
4
6,3% Politisk flertal
3
4,8% Politisk forslag
15
23,8% Proces
2
3,2% Undersøgelse
63
100,0% Vision
Hovedtotal

Omtale

Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
1
2,4% Afvigelse fra normen
1
2,9% Afvigelse fra normen
5
12,2% Andet
1
2,9% Andet
2
4,9% Forargelse
4
11,8% Forargelse
8
19,5% Konflikt
5
14,7% Konflikt
3
7,3% Konsekvens af politik
1
2,9% Konsekvens af politik
5
12,2% Kritik
4
11,8% Kritik
1
2,4% Mangelfuld udmelding
1
2,9% Politisk flertal
3
7,3% Meningsmåling
1
2,9% Politisk forslag
2
4,9% Modstand
1
2,9% Politisk udspil
6
14,6% Politisk flertal
3
8,8% Proces
2
4,9% Politisk forslag
1
2,9% Undersøgelse
2
4,9% Politisk udspil
2
5,9% Vision
1
2,4% Proces
2
5,9% Hovedtotal
41
100,0% Samråd/Ministerforklaring
2
5,9%
Undersøgelse
3
8,8%
Vision
2
5,9%
Hovedtotal
34
100,0%

C - Det Konservative Folkeparti
(Flere elementer)

Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
2
6,7% Afvigelse fra normen
1
3,3% Forargelse
1
3,3% Holdningsskifte
8
26,7% Konflikt
3
10,0% Konsekvens af politik
3
10,0% Kritik
1
3,3% Meningsmåling
1
3,3% Politisk flertal
6
20,0% Politisk forslag
3
10,0% Politisk udspil
1
3,3% Proces
30
100,0% Undersøgelse
Vision
Hovedtotal

(Flere elementer)

Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
3
3,7% Andet
4
4,9% Forargelse
10
12,2% Holdningsskifte
4
4,9% Konflikt
12
14,6% Konsekvens af politik
12
14,6% Kritik
11
13,4% Modstand
2
2,4% Politisk flertal
4
4,9% Politisk udspil
2
2,4% Undersøgelse
7
8,5% Vision
1
1,2% Hovedtotal
8
9,8%
2
2,4%
82
100,0%

B - Radikale Venstre

(Flere elementer)

Rækkenavne
Afvigelse fra normen
Andet
Forargelse
Holdningsskifte
Konflikt
Konsekvens af politik
Kritik
Politisk beslutning
Politisk flertal
Politisk forslag
Politisk udspil
Proces
Undersøgelse
Vision
Hovedtotal

F - Socialistisk Folkeparti

Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
7
10,8% Andet
5
7,7% Forargelse
2
3,1% Holdningsskifte
5
7,7% Konflikt
3
4,6% Konsekvens af politik
7
10,8% Kritik
2
3,1% Meningsmåling
3
4,6% Modstand
1
1,5% Politisk beslutning
4
6,2% Politisk flertal
2
3,1% Politisk udspil
2
3,1% Proces
20
30,8% Vision
1
1,5% Hovedtotal
1
1,5%
65
100,0%

C - Det Konservative Folkeparti
Omtale

A - Socialdemokratiet

Omtale

Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
8
6,6% Afvigelse fra normen
1
2,1% Andet
10
8,3% Andet
5
10,4% Forargelse
13
10,7% Forargelse
1
2,1% Holdningsskifte
3
2,5% Holdningsskifte
1
2,1% Konflikt
7
5,8% Konflikt
5
10,4% Konsekvens af politik
5
4,1% Konsekvens af politik
2
4,2% Kritik
13
10,7% Kritik
5
10,4% Meningsmåling
1
0,8% Mangelfuld udmelding
1
2,1% Modstand
9
7,4% Meningsmåling
4
8,3% Politisk beslutning
6
5,0% Modstand
1
2,1% Politisk flertal
1
0,8% Politisk beslutning
1
2,1% Politisk forslag
2
1,7% Politisk flertal
3
6,3% Politisk udspil
2
1,7% Politisk forslag
1
2,1% Proces
4
3,3% Politisk udspil
3
6,3% Undersøgelse
29
24,0% Proces
11
22,9% Vision
4
3,3% Samråd/Ministerforklaring
1
2,1% Hovedtotal
4
3,3% Vision
2
4,2%
121
100,0% Hovedtotal
48
100,0%

Rækkenavne
Afvigelse fra normen
Andet
Forargelse
Holdningsskifte
Konflikt
Konsekvens af politik
Kritik
Mangelfuld udmelding
Meningsmåling
Modstand
Politisk beslutning
Politisk flertal
Politisk forslag
Politisk udspil
Proces
Undersøgelse
Vision
Hovedtotal

B - Radikale Venstre

Omtale

A - Socialdemokratiet

Rækkenavne
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Afvigelse fra normen
31
3,8%
Andet
53
6,5%
Forargelse
82
10,1%
Holdningsskifte
18
2,2%
Konflikt
71
8,7%
Konsekvens af politik
101
12,4%
Kritik
123
15,1%
Mangelfuld udmelding
6
0,7%
Meningsmåling
19
2,3%
Modstand
39
4,8%
Politisk beslutning
11
1,4%
Politisk flertal
11
1,4%
Politisk forslag
11
1,4%
Politisk udspil
69
8,5%
Proces
86
10,6%
Samråd/Ministerforklaring
11
1,4%
Undersøgelse
40
4,9%
Vision
30
3,7%
Hovedtotal
812
100,0%

TABEL 11: KRITERIUM-OMTALE-UDTALE

O - Dansk Folkeparti

Omtale

V - Venstre

Omtale

Ø - Enhedslisten

Omtale

Å - Alternativet

O - Dansk Folkeparti

(Flere elementer)

V - Venstre

(Flere elementer)

Ø - Enhedslisten

(Flere elementer)

Å - Alternativet

Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
1
3,2% Afvigelse fra normen
5
5,2% Afvigelse fra normen
4
4,3% Afvigelse fra normen
2
4,1% Afvigelse fra normen
2
6,5% Andet
3
3,1% Andet
6
6,4% Andet
3
6,1% Andet
3
9,7% Forargelse
12
12,4% Forargelse
5
5,3% Forargelse
7
14,3% Holdningsskifte
4
12,9% Holdningsskifte
1
1,0% Holdningsskifte
2
2,1% Holdningsskifte
1
2,0% Konflikt
4
12,9% Konflikt
17
17,5% Konflikt
19
20,2% Konflikt
9
18,4% Kritik
6
19,4% Konsekvens af politik
10
10,3% Konsekvens af politik
7
7,4% Konsekvens af politik
4
8,2% Politisk flertal
1
3,2% Kritik
16
16,5% Kritik
14
14,9% Kritik
8
16,3% Vision
2
6,5% Mangelfuld udmelding
1
1,0% Mangelfuld udmelding
1
1,1% Modstand
1
2,0% Hovedtotal
4
12,9% Politisk flertal
5
5,2% Modstand
1
1,1% Politisk beslutning
2
4,1%
1
3,2% Politisk udspil
11
11,3% Politisk beslutning
1
1,1% Politisk flertal
2
4,1%
1
3,2% Proces
4
4,1% Politisk flertal
3
3,2% Politisk forslag
2
4,1%
2
6,5% Samråd/Ministerforklaring
2
2,1% Politisk forslag
2
2,1% Politisk udspil
3
6,1%
31
100,0% Undersøgelse
8
8,2% Politisk udspil
16
17,0% Proces
1
2,0%
Vision
2
2,1% Proces
5
5,3% Samråd/Ministerforklaring
3
6,1%
Hovedtotal
97
100,0% Samråd/Ministerforklaring
2
2,1% Undersøgelse
1
2,0%
Undersøgelse
4
4,3% Hovedtotal
49
100,0%
Vision
2
2,1%
Hovedtotal
94
100,0%

(Flere elementer)

Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
1
2,1% Afvigelse fra normen
3
2,8% Afvigelse fra normen
5
4,8% Andet
3
6,4% Andet
2
4,2% Andet
7
6,4% Andet
9
8,6% Forargelse
3
6,4% Forargelse
4
8,3% Forargelse
10
9,2% Forargelse
7
6,7% Konflikt
3
6,4% Kritik
4
8,3% Holdningsskifte
2
1,8% Holdningsskifte
3
2,9% Konsekvens af politik
6
12,8% Meningsmåling
3
6,3% Konflikt
4
3,7% Konflikt
10
9,5% Kritik
4
8,5% Modstand
4
8,3% Konsekvens af politik
6
5,5% Konsekvens af politik
4
3,8% Meningsmåling
2
4,3% Politisk flertal
1
2,1% Kritik
12
11,0% Kritik
10
9,5% Modstand
3
6,4% Politisk udspil
4
8,3% Mangelfuld udmelding
2
1,8% Mangelfuld udmelding
1
1,0% Politisk beslutning
2
4,3% Proces
1
2,1% Meningsmåling
5
4,6% Meningsmåling
6
5,7% Politisk flertal
2
4,3% Hovedtotal
1
2,1% Modstand
6
5,5% Modstand
8
7,6% Politisk udspil
2
4,3%
1
2,1% Politisk beslutning
2
1,8% Politisk flertal
4
3,8% Proces
13
27,7%
19
39,6% Politisk flertal
3
2,8% Politisk forslag
1
1,0% Samråd/Ministerforklaring
1
2,1%
1
2,1% Politisk forslag
4
3,7% Politisk udspil
5
4,8% Undersøgelse
1
2,1%
2
4,2% Politisk udspil
3
2,8% Proces
28
26,7% Vision
2
4,3%
48
100,0% Proces
35
32,1% Samråd/Ministerforklaring
1
1,0% Hovedtotal
47
100,0%
Samråd/Ministerforklaring
1
0,9% Undersøgelse
3
2,9%
Undersøgelse
4
3,7% Hovedtotal
105
100,0%
Hovedtotal
109
100,0%

Omtale

Regeringen

Omtale

Regeringen
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
2
16,7% Afvigelse fra normen
1
8,3% Andet
1
8,3% Forargelse
1
8,3% Holdningsskifte
3
25,0% Konflikt
1
8,3% Konsekvens af politik
3
25,0% Kritik
12
100,0% Meningsmåling
Politisk beslutning
Politisk flertal
Politisk forslag
Politisk udspil
Proces
Undersøgelse
Vision
Hovedtotal

(Flere elementer)

Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
5
4,1%
7
5,8%
8
6,6%
2
1,7%
13
10,7%
24
19,8%
16
13,2%
2
1,7%
5
4,1%
2
1,7%
3
2,5%
15
12,4%
2
1,7%
7
5,8%
10
8,3%
121
100,0%

Minister

Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
Rækkenavne
Antal af Kriterium
Antal af Kriterium2
2
10,5% Afvigelse fra normen
13
3,1%
1
5,3% Andet
11
2,6%
3
15,8% Forargelse
41
9,9%
3
15,8% Holdningsskifte
4
1,0%
2
10,5% Konflikt
28
6,7%
1
5,3% Konsekvens af politik
66
15,9%
1
5,3% Kritik
80
19,2%
6
31,6% Mangelfuld udmelding
4
1,0%
19
100,0% Meningsmåling
6
1,4%
Modstand
26
6,3%
Politisk beslutning
5
1,2%
Politisk flertal
6
1,4%
Politisk forslag
6
1,4%
Politisk udspil
34
8,2%
Proces
49
11,8%
Samråd/Ministerforklaring
10
2,4%
Undersøgelse
22
5,3%
Vision
5
1,2%
Hovedtotal
416
100,0%

Omtale

TABEL 12: TOV-GENRE
Rækkenavne
Negativ
Analyse
Andet
Artikel
Debat
Interview
Kronik
Leder
Telegram
Neutral
Analyse
Andet
Artikel
Debat
Interview
Kronik
Leder
Portræt
Telegram
Positiv
Analyse
Andet
Artikel
Debat
Interview
Kronik
Leder
Portræt
Telegram
Hovedtotal

Antal af VinklensAntal
tone af
of Vinklens
voice tone of voice2
297
36,6%
26
3,2%
3
0,4%
140
17,2%
94
11,6%
1
0,1%
10
1,2%
22
2,7%
1
0,1%
382
47,0%
59
7,3%
4
0,5%
220
27,1%
41
5,0%
17
2,1%
5
0,6%
16
2,0%
5
0,6%
15
1,8%
133
16,4%
5
0,6%
1
0,1%
55
6,8%
34
4,2%
13
1,6%
7
0,9%
4
0,5%
12
1,5%
2
0,2%
812
100,0%

TABEL 13: TOV-MEDIER
Rækkenavne
Antal af Vinklens tone of voice Antal af Vinklens tone of voice2
Berlingske
148
18,2%
Negativ
45
5,5%
Neutral
77
9,5%
Positiv
26
3,2%
BT
83
10,2%
Negativ
26
3,2%
Neutral
36
4,4%
Positiv
21
2,6%
Børsen
58
7,1%
Negativ
18
2,2%
Neutral
33
4,1%
Positiv
7
0,9%
Ekstra Bladet
67
8,3%
Negativ
39
4,8%
Neutral
22
2,7%
Positiv
6
0,7%
Information
78
9,6%
Negativ
37
4,6%
Neutral
29
3,6%
Positiv
12
1,5%
Jyllands-Posten
158
19,5%
Negativ
52
6,4%
Neutral
81
10,0%
Positiv
25
3,1%
Kristeligt Dagblad
53
6,5%
Negativ
16
2,0%
Neutral
23
2,8%
Positiv
14
1,7%
Licitationen
13
1,6%
Negativ
6
0,7%
Neutral
4
0,5%
Positiv
3
0,4%
MetroXpress
17
2,1%
Negativ
6
0,7%
Neutral
8
1,0%
Positiv
3
0,4%
Politiken
126
15,5%
Negativ
49
6,0%
Neutral
61
7,5%
Positiv
16
2,0%
Weekendavisen
11
1,4%
Negativ
3
0,4%
Neutral
8
1,0%
Hovedtotal
812
100,0%

Værdier
Rækkenavne
Antal af A - Socialdemokratiet Antal af B - Radikale Venstre
Berlingske
33
BT
18
Børsen
17
Ekstra Bladet
21
Information
21
Jyllands-Posten
43
Kristeligt Dagblad
12
Licitationen
2
MetroXpress
5
Politiken
38
Weekendavisen
4
Hovedtotal
214

TABELl 14: MEDIER-PARTIER

15
6
5
5
12
17
7
1
1
12
1
82

Antal af C - Det Konservative Folkeparti
Antal af F - Socialistisk Folkeparti Antal af I - Liberal Alliance Antal af O - Dansk Folkeparti Antal af V - Venstre Antal af Ø - Enhedslisten Antal af Å - Alternativet
Antal af Regeringen
29
13
14
39
45
17
3
96
9
9
9
26
26
9
3
46
6
3
5
9
14
2
3
44
9
6
9
20
19
3
3
39
11
18
7
20
13
19
6
51
18
22
11
50
39
11
4
113
10
7
7
16
19
11
4
30
1
4
1
5
3
11
4
1
2
8
4
3
11
10
19
15
23
27
18
6
88
1
2
4
3
3
1
8
108
104
80
215
214
99
33
537

Antal af Genre
Rækkenavne
Debat
Afvigelse fra normen
Andet
Forargelse
Konflikt
Konsekvens af politik
Kritik
Modstand
Politisk udspil
Proces
Hovedtotal

Regeringen
Vinklens tone of voice

Total

Omtale
Neutral

TABEL 15: DEBAT-TOV-REGERING

20
1
2
2
1
1
2
7
2
2
20

Omtale
Negativ

Antal af Genre
Rækkenavne
Total
Debat
Forargelse
Holdningsskifte
Konflikt
Konsekvens af politik
Kritik
Modstand
Politisk forslag
Politisk udspil
Proces
Samråd/Ministerforklaring
Undersøgelse
Vision
Hovedtotal

Regeringen
Vinklens tone of voice

69
13
1
1
6
32
7
1
2
2
2
1
1
69

Antal af Genre
Rækkenavne
Debat
Forargelse
Konsekvens af politik
Kritik
Modstand
Politisk udspil
Proces
Undersøgelse
Vision
Hovedtotal

Regeringen
Vinklens tone of voice

Total

Omtale
Positiv

10
2
1
2
1
1
1
1
1
10

Antal af Genre
Rækkenavne
Debat
Konflikt
Kritik
Politisk beslutning
Politisk udspil
Vision
Hovedtotal

Regeringen
Vinklens tone of voice

Total

Minister
(Alle)

10
1
1
1
2
5
10

BILAG 4
Anders Bæksgaard, Politiken
Hvornår oplever du, at politik er interessant for medierne?
Politik er interessant for medierne når 1) der er noget på spil rent politisk, det vil sige en
politisk konflikt omkring et givent område, det kan være et flertal, der vil en ting og et
mindretal der vil noget andet, det kan være når et flertal i folketinget spiller ud med konkrete
forslag eksempelvis ny boligpakker eller andet som skal til forhandling, så opstår der det som
vi på Christiansborg-redaktionerne kalder sådan en effekt-proces, hvor vi skal i gang med at
finde ud af hvad faen er så egentlig effekten af det, der bliver foreslået. Hvordan påvirker det
borgerne og hvad koster det og opveje forskellige typer hensyn på det pågældende politiske
forslag. På det tidspunkt bliver politik interessant for medierne. Det er den ene ting. Så er der
et andet område og det er når en given minister har noget på spil. Det kan være eksempelvis
Esben Lunde-sagen, løj han, løj han ikke? Hvad er hans skæbne egentlig? Risikerer han at blive
fældet af Dansk Folkeparti? Skal vi have en ny fiskeripolitik? Er det dét, der bliver
udslagsgivende? Når den pågældende, og det vil typisk være en minister eller en partileder,
altså jeg tror det er de hierarkier, det er sjældent vi er på ordfører-niveau. Når personen har
noget på spil også, så er det interessant. Og hvorfor er det det? Det er det fordi det er
udslagsgivende for den politiske linje, der bliver ført enten i et ministerium, i en regering, hvis
det er statsministeren, eller i det pågældende parti, hvis det er en partiformand. Og der har
været eksempler også, hvis jeg husker tilbage, i 2013, hvor det var helt nede på
ordfører-niveau, det var den gang Øzlem Cekic eksempelvis mistede sine ordførerskaber, der
havde hun meget på spil. Det fik utrolig stor mediebevågenhed, men det var jo, det var et
udtryk, ikke fordi partiets politiske linje ville blive forandret nødvendigvis af, at hun fik
frataget sine ordførerskaber og havde noget på spil, men fordi den utilfredshed, som hun
signalerede og symboliserede forgrener sig i partiet til andre. Så partiet som sådan havde
noget på spil i forhold til sammenhængskraften. Der bliver politik også interessant for
medierne.
Du sagde lige sammenhængskraft. Kan du prøve at sætte noget mere på det?
Ja, i forhold til partiet?
Ja, hvorfor det er interessant.
Det er interessant, fordi der er en logik om i medierne og også på Christiansborg, at partier
skal gerne være enige med sig selv, først og fremmest. For hvis de ikke er enige med sig selv,
udstikker forskellige politiske signaler, så ved borgerne ikke hvad de kan få for deres stemme,
det kan de i hvert fald ikke vide sig sikker på, og så kan paritet risikere at tabe politisk kapital
og politisk magt, indflydelse. Simpelthen på grund af en lavere vælgeropbakning. Og det vil
sige, at sammenhængskraften i et parti er utrolig interessant for medierne at koncentrere sig
om, fordi hvis den er ude af trit, ved at smuldre, så kan det faktisk risikere at betyde noget for
den politik, det pågældende parti står for.
Så hvis vi overordnede skulle tage den gode politiske historie, hvad ville den så være? Du har
nævnt nogle forskellige elementer.

Det kommer an på, hvilke medier, man spørger, men kan jeg jo tale for min egen redaktion.
Den gode politiske historie vil jeg gerne placere i tre bokse. Den første boks, den handler om,
kan vi teste. Når vi kan teste, når vi lykkes med at teste, om den lovgivning, der bliver til i
folketinget, den bliver til på en faglig forsvarlig måde, og kan vi afdække og blotlægge det, for
eksempel at den ikke gør det, så har du en god politisk historie. Et konkret eksempel kan være
integrationsydelsessagen. Den gik lidt under radaren i de fleste andre medier, men vi skrev
om den i efteråret hvor vi dykkede ned i, kan det egentlig være lovligt at sætte danske
statsborgere på integrationsydelse? Fordi EU-retten tilsiger, at man skal behandles lige, og der
er nogle ligebehandlingsprincipper der, som vi ikke mente var overholdt eller som juristerne
ikke mente, var overholdt. Og som lød som en nogenlunde retfærdig udlægning. Og der skrev
vi en række artikler om, at det kunne vidst ikke rigtigt være rigtigt, og det endte også med, at
tusinde statsborgere, danske statsborgere, fik genoptaget deres sager, danske statsborgere,
der var på integrationsydelse. Der var man inde og teste kvaliteten af den lovgivning, der var
blevet til, som lovgiver havde lavet og som et flertal i folketinget havde stemt for. Det var en
god historie. Så er der den anden udgave af en god historie. Det er når du måler effekten, når
nu lovgivningen er blevet til, og der trykket grønt i folketingssalen, så skal vi finde ud af,
hvilken effekt har det så på borgerne. Hvordan påvirker det dem. Du kan også kalde det, at det
er den nære indflydelse hos borgerne. Og der er sådan noget som boligskat har været dækket
ganske bredt over de fleste medier, og der har været utallige fine historier om, hvordan
påvirker det så din hverdag og hvordan skruer du det sammen. Det er ikke nødvendigvis
typisk Christiansborg journalistik, altså politisk journalistik, for det bliver også bedrevet af
indlandsredaktionen og andre, men det er stadig en god politisk historie, når man kan teste
lovgivningens effekt på borgerne. Og så er der den tredje, det er når en god politiske historie
er en historie, som afdækker de tidspunkter, hvor magtbalancen, enten internt i partier eller
mellem partier, det kan være regering versus opposition eller internt i regeringer, når den
tipper eller i hvert fald sættes, når magtbalancen, hvad kan man sige, rystes en smule, er nok
det bedste at sige. Det kan være for eksempel når Kristian Jensen udstikker en linje på
udlændinge- og globaliseringsområdet og Inger Støjberg gør en anden, så kan man sige, er det
egentlig fordi man er på vej hen imod et andet sted, der tipper magtbalancen internt i
regeringen i forhold til den linje Støjberg står for i forhold til den linje Kristian Jensen står for.
Det kan også være SF eksempelvis, da Øzlem Cekic melder sig ud og hvad betyder det for
partiet? Betyder det at der faktisk er en gruppe i partiet, som vil en anden linje end ledelsen?
Det ville også ændre ved magtbalancen i partiet. Sådan nogle type historier er nok den tredje
kategori.
Hvad skal der så til for at give en politiker taletid i medierne? Altså tage en historie op.
På min redaktion vægter vi det over for to hensyn, når vi gør det. Altså, når vi tager et tip ind
og siger okay det her det behandler vi, og nu går vi langt med det, det ene det er, at der skal
være politisk substans i emnet. Så skal der også meget gerne kunne være et flertal. Egentlig
lidt surt for mange fløjpartier, der gerne vil ud med deres politiske budskaber, men hvis ikke,
hvis det her bare er et politisk budskab som et parti skriver på deres hjemmeside, men som
der ikke er flertal for og som der aldrig ville blive gennemført, så er det ikke så interessant for
os. Så er vi i hvert fald mere varsomme med at tage det ind. Men når du for eksempel har en
regering eller en minister, det kan jo være skiftende, senest med Sophie Løhde, der
fremlægger en reform af den offentlige sektor, som vi rent faktisk ved der er flertal for at få
vedtaget på et tidspunkt, så vil vi gerne give det mere play, fordi det har et langt større

perspektiv end enkelte budskaber. Så findes der partier i folketinget som ikke de facto har
flertal for deres politiske forslag, men fordi det alene er en god debathistorie, så kan man tage
den op.
Og hvad gør det så, at det er en god debat historie?
Det er ud fra hvad din læser interesserer sig for. Da jeg var på Berlingske var det en god
debathistorie, når Martin Henriksen gik ud og sagde, at han mente, at man skulle sende
flygtninge, det var tilbage i 2013, til Kenya, så man sendte alle dem, der kom til Danmark, til
Kenya, og så betalte en eller anden kenyansk høvding for ligesom at holde dem indespærret.
Det satte ligesom gang i debatten på det tidspunkt, og det var meget forargende, og nu tænker
man faktisk i de muligheder i langt flere partier nu end man har gjort tidligere. En anden god
debathistorie var da Pia Olsen Dyhr, må det være, det var Josefine Fock fra Alternativet, det
var Pernille Skipper fra Enhedslisten, sagde, at hvis der kom et rødt flertal med
Socialdemokratiet som ledende i en regering, eventuelt med de Radikale, ville man gerne have
nedlagt Moderniseringsstyrelsen i et opgør med New Public Management. Det var sådan set
også en god debat historie, fordi betyder det, at vi skal ændre på hele organiseringen af
central administrationen eller skal central administrationen gå fri? Altså hvor langt skal vi gå i
bestræbelserne på et opgør med New Public Management? Alle partierne i rød blok vil det,
men hvordan man kommer derhen, til opgøret, der er ligesom forskellige veje, og det er man
så uenige om og det skabte debat.
Er det så uenigheden, der er interessant der? Før der fremhævede du forargelse? For jeg tænker
New Public Management, der ville mange måske synes det var kedeligt at tage den diskussion.
Jeg tror mere det var, det var nok en blanding af forargelsen og uenigheden, for forargelsen,
der var også mange, der tænkte, wow, nedlægge en hel styrelse, hvor fanden skal folk arbejde
henne og er det ikke ret drastisk? Er det ikke bare ren symbolpolitik? Så der var også et
element af forargelse i, men det er klart, at uenigheden spiller selvfølgelig en stor rolle, for det
er sjældent, at du har en stor debat om noget alle er enige om. Men havde Socialdemokratiet
og de Radikale været med, det var de ikke på det her forslag, så havde det været en endnu
bedre historie, for så kunne det rent faktisk blive til og så havde du været ovre i den anden
boks, der hedder, at så bliver det rent faktisk politisk virkelighed. Så er vi sådan set ligeglade
med om det skaber debat, men det bliver en politisk virkelighed.
Nu nævnte du lige symbolpolitik. Kan du sætte nogle ord på, hvad det er for en størrelse?
Det er jo så virkelig afhængig af øjnene der ser. Men symbolpolitik med sådan de redaktionelle
briller på vil typisk være en politik, som vi nok godt ved ikke bliver gennemført og som vi har
en formodning om, at partierne spiller ud med alene fordi det vil skabe en god debat. Altså når
en ordfører, det symbolpolitiske forslag bliver tit ført frem af ordførere længere nede i
kredsen og meget sjældent af partilederne, fordi de vil helst ikke kritiseres på det punkt, men
det kunne være alt fra, når en DF-ordfører siger, jamen vi skal da bryde konventionerne, det
er sgu meget let bare at opsige dem, og det sker der ikke noget ved og så videre, det er sådan
lidt de lette holdningers holdeplads og de skaber en god debat.
Hvordan ser du så den politiske journalistiks rolle i samfundet? Hvis vi skal være lidt mere

højtragende, men alligevel lidt for at placere det i forhold til hvad der rent faktisk sker.
Der er jo nok et bør og et er her, hvordan rolle burde være og hvordan den så er. Jeg starter
lige med bør. Det burde jo være sådan, at den politiske journalistik, og det hænger lidt
sammen med de tre typer af historier, altså gode historier, jeg fortalte om, bør være af en
sådan karakter, at den på vegne af læserne og borgerne tester om lovgivningen bliver til på en
faglig forsvarlig måde. At den politiske journalistik derefter måler effekten af den lovgivning,
der så rent faktisk bliver til, og at den fortæller læserne og borgerne, når der er ved at ske skift
i magtbalancen på Christiansborg, fordi det har indflydelse på alle, på vores alle sammens
hverdag, om det er i et enkelt parti eller om det er mellem en opposition og en regering etc., så
har det betydning for den politik, som bliver gennemført. For har du en magtbalance, jamen så
går Danmark i en retning, har du en anden magtbalance, jamen så går Danmark i en anden
retning. Så det er bør. Og så er der så er. Jeg synes langt hen ad vejen, at man opfylder nogen,
jeg synes faktisk langt hen ad vejen, at man opfylder alle tre krav, men ikke i tilstrækkelig
grad, for der er også et er der hedder at man skal give læserne det de gerne vil. Vi har et, på en
eller anden måde bliver vi til tider, når store sager kører, suget ind i en strøm af fascination
over hvad er det lige der foregår her, selv om det egentlig ikke rigtig får nogen politisk
betydning i sidste ende. Hele sagen om Ole Birk Olesen og Postnord var måske et meget godt
eksempel, hvor man i for høj grad glemmer, hvad har det af betydning for borgerne, at
Postnord er i krise. I stedet koncentrerede vi os om, hvad er det for en skæbne, som Ole Birk
Olesen risikerer at lide. Og der flytter vi fokus fra en af de steder, hvor vi bør være, og det er et
udtryk for, hvordan politisk journalistik nogle gange er, altså at det i højere grad kommer til at
handle om personens skæbne, som også helt naturligt kan være vigtigt, men om det er
vigtigere, et vigtigere hensyn end at fortælle borgerne, hvad betyder det egentlig for deres
hverdag, det kan man godt stille spørgsmålstegn ved.
Det ligger lidt i forlængelse af det vi er inde på. Hvad er det, der bestemmer, hvor meget, hvad
skal fylde? Hvornår stopper man op og tænker lidt over, hvordan skal det her fordeles?
Det gør man først og fremmest, når man får en ny redaktør, tror jeg. Det er måske lidt
polemisk sagt, men det er lettere at sætte en ny redaktionel linje og netop lave den der
opbremsning og sige, hør her, skal vi ikke lige prøve og lave fordelingen af type historier
anderledes end vi gør i dag. Det er lettere for en ny redaktør end en der har siddet der i seks
år eller syv eller otte år både på chefredaktør-niveau og på fagredaktør-niveau, som jeg sidder
på. Så du spørger om, hvornår er det, du stopper op?
Ja, eller du kan også tage Postnord-eksemplet igen, hvorfor sker det, at man jagter
personhistorien frem for i gåseøjne substanshistorien, forstået på den måde, at det måske var
det, der var mere interessant for borgere at vide; får jeg min post efter sommerferien?
Jeg tror det er fordi det i bund og grund er meget lettere at forholde sig til om en minister
bliver eller ikke bliver, altså også sådan rent journalistisk, der er ligesom to veje her, enten
bliver han eller også bliver han ikke, og nu jagter vi og prøver at finde ud af, er det den eller
den, hvor hvis du flytter fokus over på hvilken effekt det har for borgeren, så bliver det lige
pludselig lidt uha, det bliver lidt pludseligt lidt sværere at se hvor det er du skal hen med din
journalistik. Og så er det her politiske magtspil, altså vi er alle sammen fascineret af tv-serien
Borgen, og det vi kender fra den fiktive verden og det er ligesom der man på en eller anden

måde oftest bevæger sig hen, tror jeg, på grund af man har en personlig fascination af
skæbner, altså menneskeskæbner. Og jeg tror også læserne har det, eller det kan vi jo se på
vores læsertal på det, man siger om journalistikken, at man får den journalistik man selv
klikker på, fordi vi kan jo se, at når vi skriver om Ole Birk Olesens skæbne, når vi sætter et
navn i rubrikken, så klikker den måske fem gange højere end hvis vi skriver hvad det har af
betydning for dig, at Postnord er i krise. Så det er de politiske skæbner, når folk har noget på
spil er noget, der fascinerer både læseren, men tror jeg også langt hen af vejen den politiske
skare af journalister.
Hvis man kigger på det oprindelige billede af journalistikken og ideen om, at man skal være
nogle der informerer samfundets borgere, så man kan have nogle aktive samfundsborgere, der
engagerer sig i demokratiet og man holder det overfor at troværdigheden både blandt
journalister og politikere kun går ned af, kunne der være nogle steder, hvor man siger okay,
måske fremprovokerer vi også lidt denne her mangel på tillid og troværdighed?
Ja, helt klart. Helt klart. Jamen jeg synes faktisk at det eksempel, vi har været igennem nu her
med Esben Lunde, hvor at en avis lægger et massivt angreb på deres forside, at Esben Lunde
har løjet og man får nærmest et indtryk af, at han er verdens dårligste minister, og ret skal
være ret, han havde jo sådan set løjet, men man giver det et meget, meget massivt udtryk. Og
så går der en proces, hvor alle medierne ligesom hopper på den bølge, og alle vil gerne skrive
at Esben Lunde har løjet og man kan ikke have tillid til ham og endnu en minister man ikke
kan have tillid til og hvor er det ikke vi er henne i verden etc., og så finder man så ud af, uden i
øvrigt også at skrive hvad har det egentlig af betydning for fiskeripolitikken og danske fiskere,
altså det er ikke det, det handler om, selv om det er det, der er sagens kerne, men det er ikke
det dækningen handler om. Og så ryger vi ind i en fase to i den sag, hvor vi så finder ud af, nu
skal dommen så fældes, og så bliver han så fredet, han var ikke så bad guy som man måske
kunne få fornemmelsen af, når man havde læst alle mediernes dækning, og så bliver fokus
rettet over mod DF, og så siger man, DF hvordan faen kan I og I er da heller ikke til at stole på,
I har sagt at han har løjet og nu må han godt blive alligevel, og det skaber da en masse
politikerlede. Så er vi med til at udstille det politiske magtspil på en måde, som skaber
politikerlede, med åbne øjne.
Altså fordi man gør det værre end det er eller?
Ja, det er i hvert fald en synergi, fordi medierne skriver i de her tilfælde ofte kun om det, som
politikerne tipper dem om, og hjælper til med at blæse op. Du kan jo se alle politikernes
retorik, altså deres citater både på tv og på print er jo skruet voldsomt op, sådan rent retorisk.
Hvor man tænker okay, man skulle jo tro, han havde taget tre millioner af statskassen eller et
eller andet. Men det er klart, at den proces kan være med til at skabe politikerlede, fordi vi på
syv døgn havner i en situation, hvor danskerne er blevet fortalt her er en minister, man ikke
kan stole på, han har løjet, flere gange endda, men alligevel får han lov at blive siddende. Og
danskerne ved ikke, hvad har det egentlig af betydning for min hverdag og hvad med de fisk
osv., det får de egentlig ikke at vide, det handler om personens skæbne. Og det kan da klart
være med til at skabe politikerlede. Og samtidig, og det er så bølge tre, vil vi sidde i
Presselogen på søndag og se medierne blive spurgt om, nu overlevede han, kørte i det ikke for
højt op? Er I ikke med til at generere et eller andet realityshow, som ikke burde have været
der? Skulle I ikke have fokuseret mere på substansen? Og så vil seerne og læserne sidde

derude og tænke, jo, det er da rigtigt, hvorfor var det også, at de lavede alle de forsider, og
hvorfor var det også at vi skulle høre om det i tv-avisen næsten hver aften etc., og så skaber
det faktisk også en medielede. Og så er det lidt to sider af samme sag, altså en dårlig sag for
politikerne og en dårlig sag for medierne.
Er der noget omkring det redaktionelle her, du siger det er en substanshistorie, der er nogle ting,
man skal sætte sig ind i, kontra at gå på en minister eller en politiker og dække magtspillet, at
det er nemmere at gå til, er der noget omkring den måde, som politisk journalistik fungerer på?
Til dels, men vi vælger ikke substansen fra, fordi den er svær at forklare, vi vælger den
primært fra, fordi det er en vægtning af, er vores læsere nu og her på den pågældende dag
mest interesserede i, hvor mange fiskere i Vestjylland, som nu får færre eller flere kvoter, eller
er de interesserede i at vide, om vi skal have en helt ny fiskeripolitik, fordi der er en minister,
der er ved at vælte. Og så tror jeg det er det sidst, og det er det person, så er simpelthen, så er
det ministerens skæbne, og det kan man jo også godt argumentere for er vigtigt og
koncentrere sig om, for hvis han væltede, så skulle vi have en ny fiskeripolitik eller hvis han,
nu har han jo så indgået et kompromis, hvor vi får en ny fiskeripolitik, og så kommer så den
tredje bølge, hvor vi så skal skrive om, hvilken effekt får det så, men lur mig, om hvis vi læser
Berlingske, JP, min egen avis, DR, TV2, om der ikke kommer lidt mindre fokus på, hvad det så
rent faktisk betyder for fiskeripolitikken end der var på selve skæbnekampen. Men jeg tror på
enhver avis, i hvert fald ikke her, vælger vi ikke substansen fra fordi den er svær, men ud fra
et hensyn af, hvad har den af betydning for vores læsere. Integrationsydelsessagen var måske
en af de sværeste dækninger vi har haft, fordi det handlede om en blanding af hardcore
EU-jura og så svær tilgængelig juridiske notater i udlænge- og integrationsministeriet, men vi
skrev om det, alligevel, og forsøgte at forklare det meget pædagogisk, fordi vi vidste at vores
læsere interesserede sig for det, fordi man af dem måske var eller kendte nogen, der var på
integrationsydelse.
I forhold til at vælge hvilke historier man dækker, og spørgsmålet om troværdighed og tillid, var
du inde på, at det typisk er de politiske udspil, hvor man kan se, at der er flertal for det, man
dækker. Hvis man kigger på en valgkampsdækning er det mit indtryk, at man vil opleve, at der er
flere partier, der får lov at sige noget, fordi nu er der valg, og vi skal tage stilling til de forskellige
partier. Jeg undrer mig over, at man i perioderne i mellem valgene ikke går mere i dybden med,
hvad det er de forskellige partier egentlig gerne vil, ud fra den betragtning om, at man som
journalist bør have en rolle, hvor man klæder samfundsborgere på til at engagere sig. Kan du
følge den tanke?
Ja, hvorfor er det, at vi ikke koncentrerer os ligeså meget om Alternativets politik mellem
valgene som vi gør lige op til et valg.
Ja, eller generelt mindretalspartierne.
Jamen kort sagt så er argumentet at vi står med to forskellige redaktionelle hensyn, et mellem
valgene, og et op til valgene. Mellem valgene står vi med det redaktionelle hensyn over for
vores læsere, at vi skal forklare dem om, hvordan den politik, der bliver lavet inde på
Christiansborg, hvordan påvirker den hverdagen nu og her på den korte bane, og det har
fløjpartierne meget sjældent særlig stor indflydelse på, derfor bliver vi nødt til, for vi kan ikke

dække det hele, at fokusere på dem, der har magten, altså har det politiske mandat til at
ændre danskernes hverdag. Og det, helt klart relativt udelukker politiske forslag for dem, der
står uden for. Så bevæger vi os over i et andet redaktionelt hensyn, som ligger lige op til
valgene, og der skal vi klæde danskerne på i forhold til at sige, hvem er det egentlig du gerne
vil stemme på. Så der breder vi i højere grad penslen ud og så siger vi, de har den profil med
de forslag, de har den profil med de forslag, de har den profil med de forslag, for der har vi et
hensyn, ikke til at fortælle vores læsere hvordan bliver deres hverdag påvirket lige nu og her,
for nu er vi altså i en valgkamp, nu handler det om hvem er det egentlig du skal stemme på,
der handler det i højere grad om oplysning, om den palet af politiske partier, som du kan
møde, når du går ned i din valgboks.
Hvad hvis man i højere grad i løbet af de fire år fulgte mere med i de små partier? For det er jo
heller ikke nødvendigvis et virkeligt billede man får af, hvad vil man rent politisk, når man er i en
valgkamp, der kan tingene godt være skruet enormt meget op. Hvor de ting, som partier gør og
kommer med forslag til i løbet af de fire år, er måske mindst lige så sigende for, hvem de er.
Ja, men hvis vi skulle bruge tid på det, så ville vi ikke bruge tid på at dykke ned i, hvad har det
af konsekvenser når vi sender herboende somalier til Mogadishu, vi ville ikke kunne bruge tid
på er det overhovedet lovligt at sætte danskere på integrationsydelse, vi ville ikke kunne
bruge tid på hvad er effekterne af kontanthjælpsloftet, hvem går det ud over…
Så det bliver mere et ressource spørgsmål?
Ja, 100 procent, og plads i avisen. Hvor mellem valgene, har jeg det sådan, at hvis man vil vide
hvad de enkelte partier står for, så kan man gå ind på deres hjemmeside og læse det, det kan
ikke være vores ansvar som presse, at skulle viderebringe de konkrete politiske forslag. Vores
største ansvar er at fortælle læserne, hvordan bliver jeres hverdag påvirket af det der foregår
på Christiansborg. Og det er to forskellige ting.
Det sidste handler om, hvordan man kan bidrage til demokratiet i den måde, man driver
journalistik på i dag?
Jeg tror faktisk, at et vigtigt element her er måske også, at vi er klart presset af et opskruet
tempo, ligesom politikerne også er. De skal stille sig til rådighed og vi skal også meget gerne
skrive om det, og der tror jeg en vigtigt pointe er, og det hænder jo på alle medier, at der sker
fejl, der bliver skrevet artikler simpelthen for hurtigt, som kommer til at udlægge en
unuanceret udsnit af virkeligheden. Og det kan godt skade danskernes opfattelse af, hvad faen
er det egentlig der foregår på Christiansborg og dermed også deres holdning til dansk politik.
Så i det små har det jo en demokratisk effekt. Vi retter selvfølgelig altid vores fejl, det skal
man, men jeg tror bare ikke, at de fejl bliver læst af læseren, altså de bliver ikke opfattet, de
der rettelser. Og det er da noget vi, altså for eksempel alt sådan noget breaking og erfarer det
og det, altså der er også efter vi har fået… jeg omformulerer mig lige, der har vi i hvert fald i
højere grad den seneste tid begyndte at gå væk fra det. Måske vi skulle lade tingene gå sin
gang og når de så sker, så skriver vi om dem. I stedet for hele tiden at prøve at være på
forkant, for så kommer vi, altså det kan være sådan noget som, at vi slicer politiske forslag,
måske skal vi helt gå væk fra at sige, at vi kun vil skrive om en del af et forslag, for det kan jo
være, at så har vi ikke det fulde billede. Skal vi gå med på den logik, at vi skal jagte de der ting?

Og er det fair at give læserne kun en femtedel af billedet og kan det egentlig i bund og grund
skade deres opfattelse af, hvad det så egentlig går ud på, det der bliver foreslået, og dermed
også måske en, det har jo et eller andet at gøre med demokratiet og opfattelsen af folkestyret
osv. Men det er sådan nogle overvejelser vi selv går med i øjeblikket. Hvad er egentlig vores
ansvar der?
Kunne man forestille sig, at man skruede lidt ned for det der informationsniveau?
Man kan i hvert fald sige, at man skal jo skrue ned eller skubbe det i en anden retning, hvor vi
siger, at nu vil vi hellere styrke informationsniveauet via større fortællinger og så små hurtige.
Hvordan vil du servere kagen, vil du gøre det i små bidder, som alle kan gå og nipse af, eller vil
du servere en samlet kage, som folk så selv kan dykke ned i? altså skal vi lave små hurtige
nyheder i løbet af hele dagen, hvor vi opdaterer på alle fronter, eller skal vi lave en skarp
prioritering og så sige, nu har vi denne her sag, så vil vi være bedst på den og så udfolder vi de
store fortællinger. Og der tror jeg den sidste del er i hvert fald en redaktionel overvejelse
værd. Der er så bare det med den, at den går i konflikt med forretningsmodellen om, at hvis
den digitale journalistik skal køre, så skal du gerne have opdateringer hele tiden, for det er
det, danskerne gerne vil ind og læse og så klikker de og så annoncekroner og så hele møllen.
Hvis man som politikerne gerne vil ind på det journalistiske felt, skal man så ind med en
konflikthistorie?
Nej, ikke altid. Du kan også have en interessant personlig fortælling. Men du skal være et sted,
hvor du kan påvirke danskernes hverdag og det kan du ikke som ny politiker. Det er meget
sjældent at nye politikere kommer ind, jo måske Jacob Mark, han er ret ny og har fået en
meget fremtrædende position, og i kraft af at han er ung og har fået en fremtrædende position
bliver der skrevet om ham, fordi han bliver interessant, fordi nu har han også indflydelse på,
hvor SF skal placere sig, og hvad betyder det så efter et valg osv., men det er måske et af de få
tilfælde. Det handler om positionen i partiet.
Vi kan se, at mange politikere får adgang til medierne via debatindlæg, hvor man mere kritiserer
andre, end man kommer med politiske udspil?
Jeg kender ikke de redaktionelle overvejelser omkring vores debatunivers, så jeg har svært
ved at svare på det. Men vi er meget opmærksomme på, at vi på vores redaktion ikke tager en
person ind og giver spalteplads bare for at kritisere en anden. Vi gør det, hvis der er en
konsekvens, det vil sige, hvis man bryder et samarbejde, Øzlem Cekic er et godt eksempel, den
eneste årsag, til at hun fik lov at kritisere SF’s linje, var fordi hun meldte sig ud, ellers havde vi
aldrig skrevet om det. Mette Frederiksen forsøgte i efteråret og komme og ville gerne
interviewes omkring en stor kritik af Lars Løkkes projekt og da vi fandt ud af, at hun ikke selv
kom med noget politik, gav vi det en helt anden placering end det egentlig var tiltænkt, til stor
frustration for Socialdemokratiet, men det var vores redaktionelle prioritering, fordi vi skal
ikke bare lægge spalteplads til en kritik uden du ligesom selv kommer med noget eller drager
en konsekvens eller peger Danmark i en anden retning. Det er i hvert fald en vigtig, vigtig
overvejelse hos os.

BILAG 5
Holger K. Nielsen, Socialistisk Folkeparti
Vi vil gerne undersøge de muligheder og betingelser, som medier stiller op for danske politikere.
Vi vil gerne gå lidt kritisk til om, det er positivt i forhold til den demokratiske proces eller ej. Det
er kort det vi kigger på.
Hvornår har du oplevet, at medierne har været særligt interesseret i den politik du har fremført?
Når jeg har haft en eller anden magtposition. Det handler helt primitivt om magt. Da jeg blev
formand for SF i 1991, der var jeg jo ikke specielt interessant. Det var meget vanskeligt for
mig at slå igennem i medierne. Så kommer folkeafstemningen i 1992. Det blev et nej (1:00),
og så er det pludselige mig, som sidder med kortene bagefter, fordi det er SF der skal gå ind og
lave en aftale efterfølgende, som vi havde lovet vælgerne før folkeafstemningen. Det gør vi så,
og der bliver det sindssygt meget hype omkring mig. Det starter lige efter folkeafstemningen i
juni 1992, og der bliver endnu mere (hype) i efteråret, og også i løbet af 1993 op til
folkeafstemningen. Så der var jeg sindssygt hypet, lige på det tidspunkt. Jeg blev ringet op
morgen middag og aften. Det her var jo før, vi havde de her nye platforme. Jeg blev også ringet
op af britisk TV, jeg var ofte på BBC og andre udenlandske TV-kanaler. Så det handler om,
hvorvidt man er interessant i magtspillet på Christiansborg (2:00). Det er grundlæggende det
det handler om. Er man ikke det, så kan man få nogle små blåbær, pip og så videre, hvis man
er heldig og dygtig. Hvis man ikke er interessant i forhold til den parlamentariske magt, så er
det svært.
Er der andre ting man kan gøre, hvis man ikke er højtstående indenfor magthierakiet. Forestiller
du dig, at der er nogen måde hvorpå man strategisk kan plante sig selv i medierne?
Ja, det kan man jo ved, at forsøge at give sig selv en form for ekspertrolle. Hvis man for
eksempel har været tidligere minister, udenrigsminister som jeg har været, så kan jeg forsøge
at være en person, som medierne ringer til hvis de skal have en kommentar til et eller andet,
fordi de ved, at jeg har en vis kompetence på området. Det handler meget om slidsomt
arbejde. Det er gået lidt udenfor, det der med om man er en del af magten (3:00), man kan
godt slide sig til, at få en eller anden rolle, hvor man bliver interessant for medierne. Fordi
man har noget at sige, og det man siger er seriøst, man har en troværdighed, et forhold til
pressen, og at man også har opbygget et tillidsforhold til journalisterne. Hvis de opdager, at
man er fuld af løgn, man forsøger at snyde dem, så går det hurtigt galt. Det vil sige, at man har
et eller andet forhold hvor de ved, at hvis de ringer til en, så siger man et eller andet, og det
man siger det står man ved. Man korrigerer ikke sig selv efterfølgende. Og selvom man har
haft lyst til det et par gange. Det har jeg aldrig gjort, jeg har aldrig nogensinde gået ind og sagt,
at jeg er blevet fejlciteret, selvom jeg faktisk er blevet det nogle gange, men det har jeg undladt
at gøre fordi det på længere sigt er dårligt for ens forhold. Det er noget af det de hader mest
(4:00). Det man siger er ikke løgn, man kommer ikke med forkerte oplysninger for at fremme
sin sag. Det er en eller anden grundlæggende troværdighed, som man er nødt til at have.
Der er også nogle bestemte sammenhænge, hvor man ikke er specielt interessant rent
magtpolitisk, men hvor man er relevant i en bestemt sag. Det forudsætter selvfølgelig også, at
man kan leverer nogle sætninger som man kan bruge. I forhold til fjernsynet handler det
meget om, at man kan leverer en sætning på ti sekunder, og at man kan sige det på en måde,
som de kan skære til, så de kan føre det ind på de her 10-20 sekunder. Også i forhold til

dagbladene har noget interessant at sige (5:00).
Hvad det hør gør ved politikken, at man skal kunne leverer det på ti sekunder. Politik kan vel
være relativt komplekst?
Da jeg startede, der havde TV de samme præmisser – der var lidt mere tid, men alligevel.
Aviserne var lidt mere grundige. Men det er sådan en eller anden form for grundbetingelse,
som er der (6:00). Det er et eller andet sted en af politikkens grundbetingelser. Det er, at du
skal være i stand til at skære komplicerede sammenhænge ned til relativt enkle budskaber.
Det er der ikke så meget nyt i. Du kan godt have nogle meget kloge folk, som er dårlige
politikere, fordi de ikke er i stand til at formidle alt det de ved på en måde som folk kan forstå.
Politik handler i sidste ende om at få folk til at stemme på dig. I politik handler det ikke om at
have ret, det handler om at få ret. Og det vil så sige, at du bliver nødt til at være bevidst om
det hele tiden. Det er også derfor der er forskel på politik og videnskab.
Men det er klart, at den her medieudvikling, som har fundet sted de sidste 10-15 år (7:00), har
gjort noget vil politik på en anden måde. Hastigheden er blevet meget større. Det kører
24-timer i døgnet. Da jeg startede var der én TV-avis hver dag kl. 19:30. Det var det eneste der
var, og den så alle danskere. Det vil sige, at hvis du kom i den TV-avis, så var din lykke gjort.
Man kunne nærmest se på politikerne, hvis de var blevet interviewet til TV-avisen, så gik de
sådan som om, at de havde scoret en dame et eller andet sted. Så var deres lykke gjort. Jeg var
ikke i TV-avisen en eneste gang. Jo én gang i de første 7-8 år jeg sad i folketinget. For nye var
det helt umuligt at komme i TV-avisen, for der var kun den halve time hver dag. (8:00)
Radioavisen kunne man så håbe på, jeg var engang heldig at komme i radioavisen kl. 8, og der
fik jeg så at vide bagefter, at der var en million mennesker der havde hørt mig der. Alle hørte
de der Danmarks Radio public service kanaler både på radio og på TV. I dag er det fuldstændig
anderledes. Du kører en masse forskellige TV-platforme; News, Danmarks Radio har
forskellige ting, DR2, DR1 – og det vil sige, at komme i NEWS er ikke særlig interessant. Der er
meget få der ser det, og det kører sådan hele tiden. Kommer du med i en sløjfe er du heldig, for
så er der flere der ser det.
Så har du så de sociale medier, det er ikke min spidskompetence, men andre opererer meget
fantasifuldt (9:00), og bruger enorme kræfter på hele tiden at være på. For år tilbage var
mediedelen en begrænset del af det politiske arbejde, man arbejdede på en anden måde. Man
arbejdede med nogle politiske problemstillinger, hvor man sagde – her er et eller andet
problem, og det skal vi have løst – og så sætter partierne sig sammen, hvordan skal vi løse det
her problem, de udarbejdet et forslag, som de så fremlægger og så kommer mediefolkene ind
til allersidst. De skal så forsøge at sælge det budskab så godt som muligt. Det gjorde man også
dengang, mere eller mindre professionelt. Vi fik først pressemand engang i 80’erne. (10:00) I
dag er det helt anderledes og proaktivt. Dels er der ansat mange flere mediefolk, de er med
meget tidligere i processen. Det vil sige, at du laver ikke forslag efter om det er vigtigt for din
politik – eller jo det gør du også – men du laver det i højere grad ud fra om det kan sælges
mediemæssigt. Det betyder, at den der kan gå igennem i medierne, det er dem der får prioritet
internt i partiet. Frem for før hvor man sagde, det som får prioritet, er det som er vigtigt. Og så
må vi bagefter se på om vi kan få det solgt (i medierne).
Noget andet er så, at hastigheden og presset er voldsomt forøget. Det betyder, at du bruger
sindssygt meget tid på dit mediearbejde (11:00). Du skal være på hele tiden. Det betyder så, at
det politiske kommer til at gå i baggrunden på grund af mediearbejdet. Om det er en fare for

demokratiet, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes da, at det er et problem et eller andet sted, men
jeg er ikke så idiotisk, at jeg siger at det kan stoppes.
Oplever du, at der sker en tendens til, at vi udvikler politik på mediernes præmisser?
Ja helt klart. Det er helt klart en konsekvens.
Der er også sket en magtforskydning til ulempe for medierne. Det skyldes, at medierne har
skåret ned. De skal leverer langt mere end før i tiden, men de er ikke flere journalister til at
gøre det. Samtidig har partier ansat flere og flere spindoktorer og pressefolk. Det vil så sige, at
politikerne har meget bedre mulighed for at styre medierne. Ikke fordi at medierne vil styres,
men fordi de ikke har kapacitet til at opdyrke de her kritiske historier. Det betyder så, at de
bliver meget afhænge af de historier de kan få fra de her spindoktorer.
Jeg kan huske første gang, jeg blev ringet op af en journalist, der ringet til mig og spurgte: ”Har
du noget til mig i dag?” – det var en lørdag formiddag, hvor der ikke sker en skid. Så svarer jeg
”det ved jeg sguda ikke, det må vel være din opgave at finde ud af det.”, men så kom jeg til at
tænke på, at det var egentlig et dumt svar, fordi det var en vældig mulighed for at definerer
,hvad hun skulle skrive om (13:00). Så fandt jeg hurtigt noget hun kunne skrive om. Og det er
da klart, de ringer da også op til statsministeriets spindoktorer hver dag: ”Har i noget til mig?”.
Det tror jeg da fanden at de havde, det havde de da hver dag, og ville endda gerne skrive det
for dem også. Det betyder, at der er opstået en afhængighed af de her mediefolk. Og det har da
rystet mig, hvor meget betydning det har. Også da vi selv fik det. Jeg var selv imod det i
starten, men da vi så fik vores egne mediefolk, der Villy kom til, kunne man se hvor stor
betydning det rent faktisk havde. Hvordan man kunne frame ting, få vinklet en dårlig sag til at
den pludselig blev god. Jeg synes at det var rystende.
Hvad har du af overvejer i forhold til at optræde i medierne?
Jeg tænker ikke så meget over det mere (14:00). Jeg er også on my last dance. Jeg hopper ikke
på pop-sagerne. Det vil sige, at helst ikke vil deltage i forskellige livsstilsprogrammer. Det
gider jeg simpelthen ikke. Da jeg var formand kunne jeg ikke sige nej til den slags ting, så der
var jeg også med til noget som jeg i dag ikke ville deltage i. Det var nødvendigt for at komme
ud til nogle nye (vælgere). Det er jeg ikke moralsk forarget over, men jeg gider det bare ikke.
Det gør også, at jeg bliver taget mere seriøst. Når folk siger til mig, at jeg skal smile noget
mere, siger jeg, at det er jeg fucking ligeglad med (15:00). Jeg svarer som jeg svarer, fordi jeg
mener, at det her er vigtigt. Der er ikke så mange der forsøger at forme mig.
Da jeg blev formand modtog vil ikke meget medietræning – men i sidste ende handler det om
at være sig selv. Hvis man ikke er sig selv, så bliver det jo også afsløret.
Er der nogle bestemte retningslinjer inden for partiet, men også din tid som minister? Har der
været en bestemt måde man skulle tilgå medierne på? Var det defineret?
Da vi var i regering, havde vi jo vores medieafdeling i partiet (16:00). Det var så, hvad hedder
han nu? Sune! Der havde vi en presseafdeling og før ham havde vi en der hedder Klaus
Bjerregaard. De centraliserede meget - og det var nok også nødvendigt. Under min
formandstid der var det nok lidt for decentraliseret - lidt for anarkistisk. Det tror jeg var
nødvendigt, men du kan i centraliserer mere end de enkelte politikere vil. Da vi var i

regeringen havde de enkelte ministre deres mediefolk omkring sig. Der havde de, rådgiverne,
et samarbejde med pressefolkene på Christiansborg. Og de udstak ligesom retningslinjer, men
jo ikke mere end, at der sagtens kunne være uenigheder, og at der var nogle der mente, at det
de sagde, det var de uenige i. Så gjorde man noget andet. Men der er en form for koordinering
kan man sige.
(17:10) Hvordan har du oplevet en forskel i interessen på SF som parti, alt efter om de er i
opposition, regering eller er støtteparti?
Den er jo enorm (forskellen). Når man er i regering, er der en meget stor interesse. For os
desværre lidt negativ. Støtteparti, i visse situationer er der stor interesse. I 1990’erne var der
ganske stor interesse, fordi vi var det parti, der lagde stemmer til finansloven. Her fik vi gode
muligheder for at komme i med konkrete sager. Vi dyrkede det måske ikke nok, men alligevel
på en vis måde gjorde. Er man bare et almindeligt oppositionsparti, så slås med man de andre
oppositionspartier om de krummer der er. (18:00) Det handler om at være hurtigst med et
eller andet beslutningsforslag, et eller andet samråd eller med en smart bemærkning eller
hvad fanden ved jeg, og så håbe på at de bider på.
Hvordan har du oplevet mediernes interesse for dig som hhv. Folketingspolitiker og minister?
Da jeg gik af som formand i 2005, og Villy blev meget promoveret, som den store nye
rockstjerne. Det havde jeg det fint med. Her begyndte jeg at arbejde med substansen i
Forsvarspolitikken og mediepolitikken (19:00), for da jeg var formand, var det bare
overordnet. Man kom ikke ned i substansen, det var det helt overfladiske – overfladiske
kommentarer her og der. Jeg arbejdede stille og roligt, snakkede med nogle journalister af og
til, men da Villy så trækker sig som formand, begynder folk at spørge mig, hvad jeg synes om
det. Jeg synes, at det var en enormt dårlig ide, at han havde valgt at trække sig. Da Annette så
kommer ind, og hun så har brug for en eller anden hjælp, fordi hun er helt uerfaren (20:00).
Der trak hun så mig ind til at hjælpe sig under de første møder med Helle Thorning, og det
bliver en kæmpe historie. Da jeg pludselig kommer ud af min bil, for der var ingen der havde
en anelse om, at jeg skulle trækkes ind der. Og pludselig er den der igen (opmærksomheden).
Og da jeg bliver minister er den der også. Så den periode var jeg meget i fokus. Men der havde
jeg så også nogle dygtige mediefolk. Både dem jeg selv havde med, og dem der var i
ministeriet i forvejen. Så på den måde var det sådan set nemt nok. Men det var også lidt
mærkeligt hvordan medierne bliver meget underdanige overfor magt. (21:00) Da jeg var
formand ansatte jeg en spin-doktor. Han var skide dygtig til at snakke med journalisterne. Og
lige pludselig gik de igennem ham. Indtil da kom de direkte til mig, de bankede på døren og så
videre. Jeg synes det var meget behageligt jo – jeg forstår bare ikke at pressen ville acceptere
det. De der folk jeg havde i ministeriet, hvis der var en udtalelse, så sendte vi bare en skriftlig
meddelelse og det accepterede de også. De accepterede også, at det var svært at komme ind til
mig, at man blev nødt til at gå igennem flere lag for at komme det (22:00). Det var da sådan
set behageligt nok, men hvis jeg var journalist ville jeg da være utilfreds med det.
Har du oplevet at blive framet forskelligt alt efter om du er folketingspolitiker eller minister?
Du har meget større muligheder for at frame, når du er ved magten. Du har mange flere
ressourcer.

Bliver du udstillet forskelligt?
Ja, det er klart nok – nu ved jeg godt, at jeg har sagt at de er for underdanige – men de går jo
også efter magten. Hvis de kan se en eller anden dramatik eller konflikt, så går det efter det.
De går hårdere til magten.
De her idealer som journalistikken skal bygge på i samfundet(23:00), hvordan synes du, at de
bliver efterlevet og hvad er journalistikkens rolle?
Jeg synes generelt, at medierne er lidt selvfede i deres egen selvforståelse. De mener selv, at
de er en helt uundværlig del af demokratiet, at de er demokratiets vagthund. Det er de jo også
i en vis forstand, men de nye platforme gør at deres rolle bliver begrænset ganske meget. Det
giver så nogle andre problemer for demokratiet. Hvis al nyhedsformidling foregår gennem
facebook, og man kan bruge fake news som man vil. Man får flere og flere medier som er
nichemedier. Jeg hørte for eksempel, at dengang Trump blev indsat den 20. Januar var der
nogle meget store demonstrationer i Washington, hvor kvinder gik i demonstration, det fyldte
hele Washington (24:00). Fox News dækkede det slet ikke, det var ikke en del af deres
nyhedsdækning, hvor man jo selekterer, og det gør man jo hele tiden. Den her selektion gør
det vigtigt, at du har nogle Public Service-medier, som jeg vil kalde klassisk journalistik som
ledetråd. Men det er ikke uproblematisk, særligt fordi de vinkler mere og mere. Hvor de har
en eller anden historie de skal have i land, og hvis det du siger ikke passe ind i deres historie,
så kommer den ikke med.
Det har været tilfældet i mange år, og det synes jeg generelt er et problem for deres
troværdighed. Noget af det mest groteske jeg oplevede som formand for SF det var, at vi
havde en kæmpe krise (25:00), kæmpe skænderi næsten splittelse i partiet omkring EU i
efteråret 1997. Så havde TV2 hovedhistorien ”Holger K. Nielsen er presset som formand”, og
flere og flere vil have ham fjernet som formand. Så skulle jeg til et møde samme aften, og her
annoncerede de, at jeg skulle til møde i Ballerup. De havde sendevogne derude, og mødet
starter, hvilket er rimelig fredsommeligt. Der var ingenting i 22’eren (26:00), fordi det ikke
passede ind i deres koncept. Det oplever du flere og flere gange, også når man bliver
interviewet. De vil have den sætning ind der passer i deres historie og hvis du ikke siger den
til dem så kommer du ikke med. De vinkler mere og mere synes jeg, og også til tider
uansvarligt synes jeg. Så de er selv lidt skyld i, at vi er kommet i problemer med hensyn til
troværdighed. Folk tænker, det er løgn det hele. Det politikerne siger er løgn, det medierne
siger er løgn, og så begynder man at tro på naboen eller facebook-vennerne. Det er der
demokrati-problemet ligger, hvis du får hele debatten til at køre på nogle præmisser som der
er dyb uenighed om. Politik er ikke objektiv videnskab, og det skal det heller ikke være
(27:00), men vi har alligevel haft en vis enighed om nogle grundpræmisser for, hvad der er
rigtigt og forkert, hvad er løgn og hvad er ikke løgn. Det bliver blandet totalt sammen i en stor
pærevending, så ikke en kæft kan kende forskel på det ene og det andet, så bliver det
udelukkende et spørgsmål om tilfældigheder eller hvordan vedkommende ser ud i fjernsynet.
Sådan har det også været før i tiden, men det bliver værre og værre.
Så underholdningsdelen kommer til at fylde mere?
Ja, underholdningsdelen fylder mere. Det gjorde den også i 60’erne – AD Jacobsen og sådan

nogle – men det er blevet voldsommere. Specielt det at man bruger facebook proaktivt. Nogle
af de her meget aktive facebook-brugere med mange likes og følgere er jo ikke nødvendigvis
de bedste politikere (28:00).
Hvad kunne du se for dig, var grunden til at man hopper med på denne her
underholdningspræmis? Selvfølgelig har man en interesse i at komme ud til vælgerne, men
behøver man at gøre det?
Det er jo en præmis der går på, at når de andre gør det, så må vi nok også gøre det.
Konkurrencen er jo benhård. Det er klart, hvis du er minister behøver du ikke at gøre det. Da
jeg var minister ville jeg slet ikke være med til den slags. Der må være en vis værdighed som
minister. Inger Støjbergs kageshow synes jeg var dybt uværdigt for en minister. Sådan noget
skal man ikke som minister. Men hvis du (29:00) ikke er i regering, altså i opposition, eller har
svært ved at komme igennem, så får du en mulighed for at komme igennem for eksempel
igennem ”vild med dans”. Så tager man den, fordi man kan se, at det også har en virkning.
Altså Astrid Krag bliver da formentlig valgt fordi, at hun var med i vild med dans, så man kan
se, at det har en virkning. I og med, at du har den her benhårde konkurrence, så tager du alt
det du kan få. Det bliver sådan lidt luderagtigt, for at sige det rent ud, men når de andre gør
det, så siger man til sig selv ”jamen skal jeg ikke også gøre det?”. Som sagt kan jeg være
ligeglad nu, men unge ambitiøse politikere der gerne vil frem og kæmper hver dag. De kan se,
at de arbejder seriøst og det får man ikke et dyt ud af, og så kommer muligheden for noget let
underholdning og den tager man så (30:00). Man burde tage en mere grundig diskussion om
det, blandt politikere og medier om hvorvidt det her er godt for demokratiet. Den er bare
svær at tage, fordi konkurrencen er så hård som den er.
Man har i medierne en ide om, at underholdning sælger?
Ja, der er mange flere seere i det. Det at få opmærksomhed er vigtigt i sig selv. At folke kender
en, at man ikke bliver glemt. Men jeg synes, at det er et problem.
Hvis du skal afsætte en historie i medierne, hvad ville så være nemmeste at afsætte – et politisk
forslag eller en kritik af en anden politiker (31:00). Er der en forskel i det?
Det er tit kritikken man bedste kan sælge. Det kan de forholde sig til. Hvis man har et udspil
skal de jo til at læse det (haha). Journalisternes arbejdsbetingelser har også ændret sig. Ekstra
Bladet havde deadline kl. 02. De havde en redaktion der sad herinde til langt ud på aftenen.
Hvordan det gik med deres familieliv, kan man så gætte sig til. De var her hele tiden. I dag skal
de hente børn klokken fire som alle andre skal. Men det betyder også, at de bliver afhængige
af hvad de kan få af små-krummer.
Hvordan er relationen mellem politikere og journalister, og har den ændret sig over tid?
Den har ændret sig ved, at den nok var mere kammeratlig før i tiden. Dengang var snapstinget
jo også et værtshus, hvor i dag er det bare en fin frokostrestaurant. Der kom man hen i løbet af
eftermiddagen for at drikke øl. Der kan jeg huske, at når man kom ned ved femtiden (33:00),
så var der rigtig fyldt, og en summe af folk, der drak og røg. Der kunne man så bruge det som
sladdercentral. Komme af med hvad der var af historier. Man kunne få kildeberetninger om

hvad der skete i de forskellige partier. Det ændret sig så omkring 90’erne, sidst i 80’erne. Det
med at gå på værtshus sammen – jeg har også været i politikens kantine, og Ekstra Bladets
kantine klokken tolv om natten, og der sidder alle mulige mennesker, som er småfulde og
spiser smørrebrød. Det der drukmiljø der var dengang, havde stor betydning for den kontakt,
den er der ikke mere. Nu går folk hjem efter arbejdstid og det er jo fint nok. Men det betyder
jo også, at det mere forretningsmæssigt (34:00) trods alt. Men det betyder stadig meget for
journalisterne at kunne opbygge kontakter. Der er det jo klart nok, at hvis man er interessant
magtmæssigt har man stor interesse. Så der er jeg jo lidt på vej ud. Jeg har da stadig nogle af
de gamle som jeg kan snakke med, og får gode historier og tips fra. Der er Christiansborg jo en
stor sladdercentral. Det er take-and-give – bytte frimærker. Jeg får det her fra dig, så giver jeg
dig det. Sådan har det altid været. Jo mere interessant man er magtmæssigt, jo mere kan man
forlange at få i forhold til taletid. Jo mindre behøver du at give for at få taletid. Omvendt, hvis
du ikke har magt, bliver du nødt til at give mere – en god historie, en sladder-historie og så
videre. (35:00) Det er derfor der også er læk.
Det er jo tit, at når der bliver lækket en fortrolig ting, det sker jo hele tiden herinde. Så er det
sjældent at den der lækker får sit navn på, men så har man en forventning om, at man på et
senere tidspunkt bliver godt behandlet af den pågældende journalist – det er sådan en
handelsvare.
Det her med, at magten får opmærksomheden. Og det giver mening. Men ud fra et demokratisk
perspektiv og en ide om, at man gerne vil informere og sikre aktive samfundsborgere, så kan det
undre mig lidt, at man som journalist (36:00) er så interesseret i magten. Et politisk forslag kan
jo være ligeså reelt og gennemarbejdet, selvom det kommer fra et mindre parti. Men det er som
om, at det ikke er noget, som tilskrives betydning for medierne?
Enig. Jeg kan ikke gennemskue om der er sket en forskydning der. Men der er også forskel på
de forskellige aviser og medier. Der er nogle medier, der er bedre til at dække oppositionens
forslag, også selvom de ikke bliver gennemført. Men jeg er fuldstændig enig med dig i, at det
burde være en del af den demokratiske diskussion, at man diskuterer gode forslag til hvordan
samfundet kunne se ud (37:00), også selvom det ikke bliver vedtaget. Men de etablerede
medier, i hvert fald de politiske redaktioner, tænker jo meget i magt. Det betyder, at hvis du er
i en magtposition, er du per definition interessant.

BILAG 6
Jakob Engel-Schmidt, Venstre
Kan du ikke lægge ud med at sige lidt om, hvordan du oplever, at medierne er interesserede i
politik?
Jo, jeg oplever primært, at medierne er interesserede i konflikthistorier.
Og det er det?
Ja. Og jeg oplever, at journalisterne er utroligt dårligt forberedte. De tager de nemmeste
soundbites, de graver aldrig under overfladen og kvaliteten derfor ofte bliver en diskussion
om uenighed i stedet for at handle om substans.
Okay. Oplever du nogensinde at det handler om substans?
Ja, jeg synes, at der er programmer både på Radio24syv, på News, nogle gange DR2 Dagen,
men primært P1 Debat, som virkelig er dygtige til at dykke ned i substansen. Desværre er de
nyhedsprogrammer der er flest der ser præget af, at det er feel-good TV, som aftenshowet og
go morgen danmark eller også så handler det om, at lave et soundbite på 20 sekunder, eller så
meget får du ikke engang, fire sekunder nok nærmere, og her skal du kunne sige noget
væmmeligt om din modstander forslag. Og det er jeg faktisk ikke særlig interesseret i.
Når det handler om substans er der så nogle linjer du kan se følger mere? (2:00)Emner eller
lignende? Er der noget politisk der skal være til stede for at substans kan få plads?
Det kan sådan set være over det hele. Det handler om, at man redaktionelt prioriterer det. Mit
indtryk er faktisk også, at de seere og lyttere man har på de programmer eller skrevne medier,
der vægter substansen. Der er modtager faktisk mere tilfredse og bliver bedre oplyste. Og så
får vi ikke den der mudderkastende, egokonflikt debat, som man præger for eksempel de
nemme nyheder på Nationen.dk. Det er jo efterhånden hæderkronede aviser, som både
Berlingske, JP og Politiken, hvor det indholdsstof der er efterhånden er lavet i et
tabloidformat, hvor vi heller skal sættes op i konflikpositioner, frem for rent faktisk at berige
debatten med viden og holdninger. Og det er også en af grunden til, at man nogle gange faktisk
overvejer at forlade politik. (3:00)
Kan du forstå hvorfor journalisterne er interesserede i konflikter?
Ja, det kan jeg godt, men det er også en nem måde at være doven på.
Er det fordi, at de er dovne?
Nej, jeg tænker, at det er en redaktionel linje som man har lagt.
Betyder det også, at du skal sige noget skidt om andre før du får taletid i medierne?
Det betyder, at jeg siger nej til flere og flere ting. Halvdelen af de henvendelser jeg får, siger jeg
efterhånden nej til. Jeg gider det ikke. Jeg har haft den der rolle, som ham der skulle ud for at

slå de andre oveni hovedet, og det synes jeg egentlig ikke er givende, hverken for mig selv
eller for andre.
Før jeg kom tilbage i politik, der havde jeg et lederjob, hvor jeg var direktør inde på Niels
Broch, for skolens erhvervsuddannelser og andre ting. Har selv drevet virksomhed før og
arbejdet for Dansk Industri, været direktør i Dansk Iværksætterforening, mange af mine
kollegaer herinde (på Christiansborg) er relativt dygtige, og det eneste vi får ud af det setup
der er i øjeblikket, det er konflikthistorier og mere politikerlede.
Og nu kommer det opkald som jeg havde ventet på, det må i altså undskylde.
(06:30)
Du var selv lidt inde på det her med, at du var begynde at sige nej til mange ting. Hvilke
overvejelser gør du dig i forhold til at deltage i medierne?
Jamen jeg overvejer i høj grad om min medvirken kommer til at gøre noget godt for den sag
jeg skal tale om og de holdninger jeg har. Dernæst, bliver jeg sat i en position, hvor jeg
udelukkende kommer til at tabe, fordi folk kommer til at se en konflikt mellem to højtråbende
mennesker, der skaber jo mere frustration end oplysning. Er det tilfældet så siger jeg nej!
(7:00) Hvordan vurderer du det?
Det sker fra gang til gang. Det er for eksempel når de (journalisterne) ringer og siger ”Ja,
regeringen er uddannelsesfjendske, de vil jo skære ned. Vi har en debat, hvor der vil sidde
nogle og råbe lidt af dig og så skal du råbe lidt af dem.” Det er jo bare mildt oversat, men det
sker ofte.
Jeg er borgerlig, jeg går ind for strengere straffe, men jeg går også ind for forebyggelse. Der er
mange af de her debatter om kriminalitetsbekæmpelse og bandepakke og sådan noget, hvor
der bliver lagt op til, at nogle vil det ene og andre vil noget andet og derfor er der en naturlig
konflikt. Men jeg synes faktisk, at det er ærgerligt, at vores medieformat er blevet sådan, så
man ikke kan debattere en sag uden at opstille to tårne af uenighed. Det er næsten blevet
ligesom i Tolkiens Ringenes Herre, hvor vi mødes på slagmarken og tæver hinanden indtil der
er en vinder. Det gør intet godt for de mennesker der skulle blive lidt bedre informeret eller
tage stilling på baggrund af det der bliver sagt.
Kan du finde på at bidrage til journalisterne i den forstand opfordre til mere substans? (8:00)
Ja, absolut. Før i tiden var jeg enormt høflig (overfor journalisterne), nu er jeg blevet meget
flabet. Jeg siger ofte, at de format gider jeg simpelthen ikke deltage i.
Hvordan reagerer de så?
Der er mange, som bliver meget forargerede. For hvordan kan man tillade sig det? Der var
sågar en der ringede til Søren Gade for at skælde ham ud over, at jeg ikke ville deltage. Så
sagde Søren Gade, at han kunne hoppe direkte i havet. Det her skal så ikke med til citat! Det er
til jeres baggrund.
Så var der også lige det her lille stunt med Radio24syv, som ringede til dig, og ville have din

holdning til noget med lagkagen.
Ja, og det er jo egentlig ikke svært at svare på, men det er principielt for mig. Vi har ikke en
aftale om, at Radio24syv kan ringe til mig hele døgnet rundt, så det finder jeg mig ikke i. Og jeg
synes da også, at jeg fik sagt det på en pæn måde, at det var da træls. Vi lavede så
efterfølgende en aftale om, at de måtte ringe om morgenen på nogle bestemte dage, og det gør
de så også.
Hvad tænker du i forhold til sådan en aftale?
(9:00) Efter vi havde haft den her samtale, og jeg havde sagt min ærlige mening om, at det
ikke er i orden at tvinge folk i æteren, og jeg synes stadig at det er flabet, hvis man ikke har en
aftale på forhånd. Men så kom jeg til at tænke på, om det egentlig ikke kunne være godt, hvis
der var flere politikere, der turde sige helt ærligt hvad de mente. Som ikke er bange for at sige
live, ”det ved jeg faktisk ikke nok om, derfor har jeg ikke en holdning til det. Derfor må jeg
melde tilbage. Eller det det ved jeg faktisk ikke”. Når man har gjort det første gang, så giver det
en dejlig ro. Politikere er jo ikke perfekte, og det tror jeg godt alle ved, tværtimod. Er der en
masse uperfekte mennesker herinde. Og det der med at turde sige, at det her har jeg ikke en
holdning til eller jeg har måske den modsatte holdning af det en af mine kolleger har sagt fra
ens eget parti. Det skal der også være plads til. Så nu kører jeg mit eget lille forsøg.
Hvordan virker det for dig? Er der plads til at sige det, eller acceptere journalisterne ikke den
præmis?
Jo, men det har jeg også aftalt med dem helt klart, at hvis de vil ringe mig op, uden at de har
forberedt mig på forhånd, så må de finde sig i, at der er lidt længere svartid (10:00), der er lidt
dybere perspektiv til højre og venstre og svarene bliver som de nu engang bliver. Og det synes
jeg egentlig virker fint.
Det ville faktisk være rart, hvis de dimensioner af debatten kunne overføres til helt
traditionelle setups, hvor vi ikke er tvunget til, at skulle udtale os i bittesmå soundbites og
lægge vægt på, at vi er uenige med nogle andre. Nogle gange når jeg ser TV-avisen fra 70’erne,
man sender på DR nogle gange klip i ved, man kunne jo have to minutters-indslag, hvor der
sad en politikere, som kiggede ned i bordet og udtalte sig om ditten og datten. Jeg ved jo godt,
at de andre var gået i dag, men tænk hvor meget ro der var dengang og hvor få andre medier
man skulle konkurrere med. Og det er jo den der konkurrence der tvinger. En kombination af
faldende budgetter og en ekstra jagt på at have noget click-bate på hjemmesiden, der kan
trække folk ind, som fordrer de her forhold.
(11:00) Nu har du siddet et par omgange for Venstre. Første omgang var Venstre i opposition, og
nu hvor de så er i regering. Hvordan oplever du, at der er en forskel i mediernes interesse?
Ikke at jeg savner det, men det var nemmere at få taletid, da man var i opposition. Der var
altid ministre, som man repræsenterer og han eller hun er altid mere interessant. Når du er i
regering som regeringsordfører, er din opgave at forsvare ministerens lovgivning og få den
ført igennem folketinget og stå på mål for den. Som oppositionspolitiker har du frihed til at
tænke store tanker, og også forfører alle mulige ting og sager. Jeg har ekstremt travlt i den her
periode sammenlignet med sidste periode. Min deltagelse i medierne er meget sporet ind på

ligestilling, retspolitik, uddannelse og forskning, som er de fire områder jeg har
ordførerskaber indenfor.
Er der mindre tid til politikken nu?
(12:00) Nej, jeg har jo markant mere indflydelse end jeg havde før. I dag har vi lanceret
erhvervskandidat, det var min ide, jeg lancerede den for ni måneder siden. Og det er jo rart, at
man kan pege på helt konkrete ting, som så også bliver til noget. Ligesom fordelingen af
forskerreserven i år, der har vi prioriteret både droner og rumteknologi, som også er nogle
ting jeg har lagt vægt på, og som jeg ved, at der er rigtig mange jobs i.
På ligestillingsområdet har vi jo lavet det her partnerskab med en lang række store
virksomheder, mellemstore virksomheder og små virksomheder, hvor vi vil prøve at få dem
til at prioriterer workline-balance og give unge og ældre fædre bedre mulighed for at tage
barsel. Det er også en af mine ideer, som jeg er super glad for. Ligesom kampen mod
hævnporno og den nye lovgivning er initiativer jeg har startet. Det er jo så selvfølgelig Karen
Ellemann og Søren Pape der har taget æren for det, og det er fint, det er dem der er minister.
Men hvis i går tilbage i Infomedia og kigger på hvem der var den første borgerlige politiker
der udtalte sig om det her, så finder i mig.
(13:00)Da i sad i opposition, hvordan var muligheden for at komme i medierne?
De var rigtig fine. Du har frihed til at mene markant flere ting på en bredere bane. Du har også
frihed til at være mere eksplorativ. Det har du i princippet også nu, men man har bare ikke tid.
Jeg arbejder hele tiden. Der er altid en rapport der skal læses, der er altid en
oppositionspolitiker der vil ødelægge din lovgivning, og det mener jeg ikke negativt, men det
er fordi de har andre holdninger til det der skal til at ske. De vil stikke en kæp i hjulet, skabe
alternativt flertal om et eller andet og generelt forsøger at vælte din dagsorden.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede lidt om den politiske journalistiks rolle. Både i forhold
til hvordan du vurdere den bør være kontra hvordan den er i dag. (14:00) Hvordan kunne du se
for dig, at man kunne komme ud over de problemer du har skitseret?
Jeg synes i hvert fald, at journalister skal lade være med at interview journalister. Det er hver
eneste aften i de store nyhedsudsendelser: ”Så stiller vi om til Frederiksberg, hvor der står en
af vores redaktionelle medarbejdere, og fortæller noget vi ligeså godt kunne have sagt selv.”
Altså, come on! Det andet er, at nogle gange er der flere journalister der taler om politik på TV
end politikere. Der er en analyseetage, som er blevet lagt ind mellem nyhedsformidlingen og
politikerne bidrager kun til at folk har en ideer om, at det hele er sådan en omgang House of
Cards, hvor de strategiske overvejelser og de personlige nag-forhold fylder mere. Jeg har ikke
noget imod at Bezzerwizzerne og tirsdagsanalysen, bag borgen, Jersild minus spin,
klummerne i aviserne og så videre. Alt dette fylder jo efterhånden mere en politikerne
samlede tilstedeværelse. Og det er helt vildt usundt. (15:00)
Jeg kunne forestille mig, at nogle af disse valg også bliver truffet fordi man vil sikre klik, det er
underholdende, man tjene penge og så videre. Hvordan skal man få fjernet det, hvis det netop er
det der bliver klikket på?

Mit indtryk er faktisk, at nogle af de medier der prioriterer substansen og indholdet også får
redaktionel opbakning. Mit indtryk er, at Weekendavisen faktisk har nogle relativt fornuftige
oplagstal efterhånden. Børsen er også en avis der oplever en vis vækst. Og det er altså nogle af
de aviser der prioriterer andet end bare at lave click-bate. Mit indtryk er faktisk også, at (P1)
Debat stadig har mange lyttere. Og at nogle af de her long-reads, som man udgiver på
Berlingske og Politiken er meget populære. Det kan godt være, at det bare er fordi, at jeg
nærmer mig en middelaldrene position i min tilværelse. Jeg begynder at blive gammel og
gnaven.
Men jeg er også nødt til at sige, at jeg kom tilbage til politik fra et rigtig godt job, jeg elsker at
være her, så det er ikke det, men hvis det fortsætter, og vi går længere ned af den vej, som vi
er på vej nedad for øjeblikket, så er jeg ikke i politik om ti år. Det vil jeg hverken udsætte mig
selv eller min familie for. Jeg tror ikke, at jeg får nogle problemer med at finde mig et job, der
er ligeså godt, og som også er markant bedre betalt end det jeg har i dag. Og det er ikke fordi,
at det handler om penge. Det handler bare om den personlige agt og det personlig-had som
det her konfliktopsæt lægger op til, den allestedsnærværende kamp mellem politikerne og
muligvis befolkningen fordrer bare, at debatten og samtalen kommer dybt ned under
gulvtæppet, og at det ikke gør nogen klogere eller skaber perspektiver. Og det kan jeg bruge
mit liv bedre på.
Hvordan kan du selv bidrage?
Det synes jeg at jeg gør, når jeg siger nej til dem der er allerværst. Og så er jeg begyndt at
skrive rigtig meget. Jeg skriver i Berlinske, finans.dk og nogle gange skriver jeg sågar på
Ekstra Bladet, og prøver at gøre pænt og veloplyst, altså Nationen går jo altid amok.
Jeg har tænkt over det her med, at redaktørerne undervurdere deres seere. Hvad mener du med
det?
Jeg synes man taler ned. Jeg synes den danske medieforbruger har et kæmpe problem. Det er
som om, at man har givet redaktørerne en religiøs position. Ligesom Imamen fra minareterne,
der står og råber ud over hele Pakistan. Det kan godt være at i ikke skal bruge det billede. Det
er ligesom om, at man undervurderer medieforbrugeren gang på gang. Man forventer at folk
er dumme og at de har så travlt, at de ikke gider sætte sig ind i tingene. Jeg synes, at man skal
tale op til folk i stedet for at tale ned til dem.
Jeg synes virkelig at man taler ned til den almindelige medieforbruger. Det er som om, at hvis
du ikke kan forstå det på samme tid som det tager at spise en mælkesnitte, så kan vi ikke
forvente at folk bruger tid på det. Nej gør det omvendt, lad os nu udfordre folk, så de skal
sætte sig ned og koncentrere sig et øjeblik. Deadline er et fremragende eksempel. Der er to
eller tre vinkler på Deadline hver aften, og så taler vi om de i 35 minutter. Dette er jo genialt.
Prøv at tænk, hvis nyhederne på DR1 og TV2 havde et kort nyhedsindslag, hvor man
gennemgik de der 30 sekunders nyheder, uden dumme citater fra politikerne, og så havde to
emner i en halv time. Jeg lover dig for, at seertallet ville være lidt lavere, men dem der så det,
ville få noget ud af det.
Hvad ville et sådan format gøre for dig som politiker?
Det ville da gøre, at jeg havde lyst til at deltage. Det ville også gøre, at de der konflikthistorier

ville fylde mindre. Og ja, der er uenighed, det er et DNA i politik, men uenigheden skal jo være
konstruktiv. På den måde, at vi skal undersøge, hvor er vi uenige, det er vi på de her tre
punkter, kan vi lave et kompromis, og hvad siger eksperterne om de her uenigheder. Hvem er
det der har fat i den lange ende – eller har begge parter det?
Hvor kan vi bygge broen?
Du snakkede om det her med yderpositionerne. Hvad er din oplevelse omkring det setup der sker
i medierne?
Ja, nogle gange bliver debatterne sat op som et slagsmål mellem 5% af dem på hver sin fløj.
Det er også derfor, at når du ser Debattens Facebookside – jeg elsker selv debatten, jeg synes
at Clement er dygtig – men så siger folk, hvorfor skal vi se på de der folk fra den yderste
venstre og højrefløj, som bare tæver på hinanden. Der må være cirka 85% mellem de to
holdninger, der har et nuanceret perspektiv. Og den nuance forsvinder.
Vi bevæger os jo mod et medielandskab, der kommer til at minde om det grimme USA. Jeg
rejser tit i USA, og jeg orker ikke at se andet end Local News, fordi de faktisk har tid, selvom
der er en masse reklamer der ødelægger det, men se nogle af de debatprogrammer der kører
på CNN, BBC FOX NEWS. Det er så overfladisk, man kradser ikke engang i substansen, man
skøjter henover den.
Jeg beklager, hvis min depressionen på området giver anledning til, at jeg skulle have
lykkepiller!
Når du i dit virke som politiker skal forholde dig til medierne, hvad gør det ved dit politiske
arbejde?
Det synes jeg ligesom, at man må acceptere. Men jeg tror, at der er mange politikere, der taler
internt om, hvilke journalister man skal undgå. Fordi de er perfide eller ikke kan finde ud af at
citerer ordentligt, eller tvister din overskrift til noget du ikke kan stå inde for. Det tror jeg
virkelig, at man skal være opmærksom på som journalist.
Jeg tror, at der er mange politikere som jeg selv, der er begyndt at sige nej. Det kan jeg mærke.
Du bliver simpelthen nødt til at tage dig sammen, hvis du vil have mig til at deltage i dit
program. Vi bliver nødt til at være på et niveau, hvor vi også kan sige noget der giver mening.
Er det her modstrømmen skal komme fra? Er der brug for, at politikerne slår i bordet?
Ja. Medieforbrugeren kan meget nemt forfalde at forfalde til hadske kommentarer facebooks
ekkokammer – læse ting på Nationen, som man synes er åndssvage, men som trods alt også er
underholdende.
Jeg tror, at vi vil opleve, at færre og færre gider betale for medierne, fordi de ikke producerer
et ordentligt content. Og jeg håber sådan set, at de medier der er dårligst til det afgør ved
døden hurtigt.
Kan I bruge det til noget?

Ja da!
Jeg håber ikke bare at jeg lyder som en gnaven gammel mand.
Nej nej. Eller lidt gnaven - men fair gnaven.
Fair nok.
Det er også vigtigt at få det med, at der også er rigtig mange dygtige journalister. Der er en
lang række af programmer, som jeg elsker at deltage i. Og der er andre holdninger end min.
Der er nogle der mener, at det jeg siger er forkert. Det er også vigtigt for mig at understrege, at
viljen til at lave programmer med høj kvalitet og ordentlig journalistik, taletid og perspektiv
eksisterer jo og bliver lavet. Det er prioriteringsgraden af dem jeg er bekymret over. De fylder
mindre og mindre.
Har I i Venstre regler for, hvordan man går til medierne?
Der er ingen der blander sig i hvad jeg foretager mig. Jeg på TV for første gang for ti år siden
som næstformand i VU. Det kan da godt være, at der er en presserådiger der siger, at du synes
at man skal gøre sådan og sådan, og det er de jo velkomne til. Det er jo meget rart at der er
nogle der har noget perspektiv. Men ingen bestemmer hvad jeg skal stille op til og ikke skal
stille op til.
I det øjeblik du overlader din adfærdsmæssige frihed til en eller anden ansat journalist i
presseafdelingen i et parti, så kan du ligeså godt stryge din titel som politiker og kalde dig
fastansat kommunikationstalsmand.

BILAG 7
Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslisten
Hvornår oplever du, at politik bliver interessant for medierne?
Det kommer an på hvad det er for nogle medier. På Christiansborg synes jeg der er en tendens
til at proceshistorier fylder rigtig meget. Altså historier om hemmelige møder eller nogle der
er sure på nogle andre eller forslag som har til formål at hænge nogle andre ud eller den slags.
Hvorimod politiske forslag sådan set ikke fylder så meget. Det er ligesom ikke det der i
dækningen giver prestige herinde. Jeg tror ligesom det er en del af kulturen på Christiansborg
som jo både skabes af politikere og journalister og kommentatorer og rådgivere og alle mulige
andre, at det giver point at vide lidt hemmelige ting eller have gode sladder på en eller anden
måde. Så jeg tror at det er de der proceshistorier der ligesom også giver credit på borgen.
Hvorimod en historie om at et eller andet parti har et politiske forslag er uinteressant
medmindre der er flertal for det eller der er flertal uden om regeringen eller sådan et eller
andet. det synes jeg sådan set er et demokratisk problem.
Du sagde, det var forskelligt hvilke medier du gik til, mener du forskelligt fra medie til medie
eller mener du også hvilket medieformat?
Jamen sociale medier er jo ligesom noget helt andet, fordi man er sin egen redaktør, kan man
sige.
Hvad med forskellen mellem et dagblad og tv?
Der er stor forskel. Jeg sidder med udlændingeområdet nu og dagbladet Information laver jo
nogle helt andre typer historier end tv-avisen, og sådan vil det jo nødvendigvis også være, det
siger jo sig selv, kan man sige. Hvor Information jo er en avis, der er meget grundig og også
beskæftiger sig med historier, der kræver mange ugers research og som kræver
medarbejdere, der er dybt inde i for eksempel udlændingelovgivningen, som er ret
kompliceret lovstof. Jeg oplevede for eksempel forleden dag, at en journalist fra DR ringer og
siger, at de vil lave en historie på, at unge mennesker fra Jelling skole kommer for at
demonstrere på slotspladsen fordi deres klassekammerat skal tvangsudsendes. Familien har
været har i syv år og har for lang tid siden fået afslag på asyl, men der har været
udsendelseshindringer. Journalisten siger så, at nu skal mor udvises til Vestbredden og far
skal udvises til Jordan, eller omvendt. Det vil sige, at man splitter familien ad. Og jeg kigger lidt
på det og kommer frem til, at det skal de nu nok ikke, men at der i sig selv er en vældig vigtig
historie i, at det er et barn som har haft alle sine formative, tre børn, som har haft alle deres
formative år, som man kalder det i Danmark, altså syv år er rigtig meget af en barndom, hvis
man er 14 for eksempel, udsendes. Altså det synes jeg er en vigtig historie i sig selv, men da
jeg fortæller journalisten at de skal faktisk ikke sendes til henholdsvis Jordan og… eller jeg
kan ikke forestille mig, min vurdering vil være, at det kommer aldrig nogensinde til at ske,
fordi det er der en række grunde til. Så kan de ikke lave historien. Altså det som bare, om jeg
så må sige, handler om barnets tilknytning til Danmark og hvad er det for noget med at sende
børn ud, som har været så mange år i Danmark, det er ligesom en for kompliceret historie at
fortælle.
Så der er de her tv- og radiomedier lidt mindre grundige?

Nå men det er jo en banalitet, altså det jeg siger, men ja, selvfølgelig er, eller jeg ved ikke om
de… det er svært at formidle meget kompliceret stof på meget korte indslag i tv-avisen eller
tv2 nyhederne. Det er klart.
Hvad tænker du, der skal til for at få taletid i medierne?
Nogle gange tænker jeg, at det bare er det dummeste forslag, der får taletid. Hvis Martin
Henriksen siger, at alle… man er kun dansker hvis man spiser 325 gram svin om dagen, så
kommer han i fjernsynet. Altså nogle gange… man kan godt på en dårlig dag fristes til at
tænke, at det primære journalistiske kriterium er at jo dummere forslaget er, jo mere omtale
får det. På en dårlig dag, det er selvfølgelig en grov generalisering. Der laves sindssygt meget
virkelig god journalistik i Danmark. Og det er jo også forskelligt fra medie til medie.
Hvad tænker du selv i, hvis du har noget, du gerne vil ud med? Også hvis det har lidt
kompleksitet. Skal der være konflikt i det eller skal det være sindssygt overraskende, eller hvad
kan spille ind på at journalister gider tage historien op?
Jeg har jo været herinde i ti år, så det vil sige, at jeg har et ret godt netværk rundt omkring på
diverse redaktioner og jeg ved jo hvem der beskæftiger sig med hvad og har jo også en
historik med mange journalister i virkeligheden. Og det vil sige, jeg ved jo godt hvor jeg skal
ringe hen med hvilken slags historie. Og som udlændingeordfører, der er total i opposition til
den førte politik, har jeg jo sjældent en spændende internt-fra-regeringen-historie og fortælle
eller en historie om, at der er et flertal på vej om et eller andet. Det sker sjældent. Så det vil
sige, de historier jeg får i medierne er jo historier om, at det viser sig, at… eller det jo i
virkeligheden fordi jeg laver journalistisk, jeg og medarbejdere, laver journalistisk
gravearbejde selv, som handler om, hvad sker der med udsendelser til Afghanistan eller hvad
var det for en lovændring, som betød, at nu begynder man at sende tilbage til Somalia, hvad
stod der i bemærkningerne dengang i det lovforslag, altså det er jo sådan mere… eller hvor
mange selvmordsforsøg har der været blandt børn og unge på asylcentrene. Så rigtig mange af
de historier, jeg er inde over, deltager jeg på en eller anden måde selv i gravearbejdet.
Så for at få din politik markedsført i medierne er du delvist også nødt til at lave det journalistiske
arbejde for at du føler, at det helt kan lade sig gøre?
Jeg tror det er forkert at se det sådan, at det kun handler om at få min politik markedsført.
Selvfølgelig som politiker handler det om at få sin politik ud, men der er nu også mange
historier i mange medier på udlændingeområdet, hvor mit navn ikke står, men som jeg har
været inde over, fordi jeg jo sådan set laver politik, og nu konkret på udlændingeområdet,
fordi jeg tror på, at man kunne gøre det på en bedre måde eller synes det er forkert, det der
foregår. Så det er ikke kun et spørgsmål om markedsføring, om jeg så må sige.
Jeg tænker, der må være en interesse i det?
Jo, men selvfølgelig. Det er bare for at sige, at jeg laver sådan set også meget på det her
område, hvor der ikke er et citat fra Johanne Schmidt Nielsen, jeg hjælper bare journalister
med for fanden, hvor er det de skal kigge hen. Men jeg har selvfølgelig en interesse i, at den

politik, jeg synes er fornuftig, føres, fordi jeg synes den er fornuftig. Men dit spørgsmål var om
jeg synes, at man skal lave gravearbejdet selv. Ja, men det synes jeg også er okay, det synes jeg
også er en del af mit job, om jeg så må sige. Jeg ville jo selvfølgelig ønske, at der var flere
journalister og flere redaktører, det så primært redaktørerne, der prioriterede at
journalisterne havde tid til den grundige research det er klart, og internet og news, og hvad
ved jeg, betyder, at der er deadline hele tiden, og det har ændret det journalistiske billede og
dermed også den politiske dækning, det er klart, så selvfølgelig ville jeg ønsker, at der var tid
til langt grundige research. Det er åbenlyst. Men jeg synes også det er en del af mit job at lave
gravearbejde, politisk gravearbejde. Det ville være mærkeligt, hvis ikke jeg gjorde det, så ville
jeg være en sjusket politiker, men dem findes der mange af. Så savner jeg som sagt dækning af
forslag fra… altså jeg mener, jeg synes jo det er en del af en demokratisk debat at vi har nogle
partier, vi har nogle politikere, vi har nogle foreninger, vi har alle mulige aktører, som har
nogle politiske forslag, nogle tanker om, hvordan kunne man gøre et eller andet bedre. Det
synes jeg sådan set godt kunne fortjene dækning i sig selv, også selv om et forslag ikke
umiddelbart ser ud til at blive vedtaget. Altså det er jo stort set umuligt for partierne at få…
eller det er løgn, men det er meget svært at få dækning på politiske forslag.
Især som opposition og mindre parti? Så snart man er ude af den der magt- og
flertalskonstruktion?
Ja, det er klart. Jeg tænker bare, at jeg synes jo egentlig det er meget interessant at høre
hvilken politik er det egentlig folk arbejder for, hvad er det for nogle forslag de har, det synes
jeg da er relevant og mere relevant end Sass og Gade har lavet en eller anden ny rævekage.
Hvad har du af overvejelser i forbindelse med at optræde i medierne?
Der er mange, om jeg så må sige. Det kommer helt an på, hvad det er for nogle. Jeg bliver jo
spurgt om sindssygt mange reality-programmer for eksempel, så siger jeg jo nej til stort set
det hele.
Hvorfor?
Jeg synes det er useriøst. Mange af programmerne er… det er jo op til folk selv. Jeg ville føle
mig total latterlig i vild med dans, det må jeg sige. Men det er der jo nogle der synes er… så
skal de jo have lov til det. Et af de dummeste programmer jeg blev spurgt om, det var sådan
noget, hvor man skulle stå i badetøj på en vippe og så hed det stjerne på vippen eller sådan
noget, og så skulle man øve udspring fra vippe. Så der er selvfølgelig sådan nogle
seriøsitetstanker, særligt fordi jeg var, da jeg blev valgt, ung og kvinde. Nu ved de fleste
mennesker godt i Danmark hvem jeg er og jeg tror såmænd jeg har et ry for at have rimelig
godt styr på mine ting og være rimelig faglig og saglig, så det vil sige, at så er der også lidt
vidder rammer for hvad jeg kan være med i, men særligt som helt ung, og kvinde oveni købet,
hvor man jo kæmper for troværdigheden, om jeg så må sige, tror jeg det er meget vigtigt at
være voldsomt opmærksom på den slags. Så gør jeg selvfølgelig også alle mulige andre
overvejelser. Generelt forbereder jeg mig utrolig meget, hvis jeg skal i Debatten i en time, hvor
man jo er med i et par runder. Jeg kan godt forberede mig tre timer til sådan en debat faktisk.
Og det samme med Deadline og P1 Debat og lignende programmer. Så er der programmer, jeg
siger nej til, fordi jeg synes det er uklart hvad det er. 24syv har en tendens til at man aldrig

rigtig ved, hvad det er man stiller op til. Og jeg stiller gerne op til kritiske interviews, som er
komplicerede for mig, for eksempel hvad gør vi med mennesker, som har fået afslag på asyl og
som modsætter sig udrejse? Det er eddermame ikke et let spørgsmål, det er det ikke for
nogen, men hvis man er sådan en som insisterer på menneskerettighederne overholdes, så er
det endnu sværere. Det vil jeg gerne stille op til interviews om, men jeg vil gerne vide, at det er
det, jeg skal interviewes om. Jeg vil ikke snydes, om jeg så må sige. Jeg vil ikke pludselig
handler det om noget helt andet. og det er klart, hvis man har en erfaring med, og sådan er det
ikke altid på 24syv, men sådan kan det være, det tror jeg er en generel stemning, der er
omkring det program, eller den kanal, så måske mere påpasselig der.
Har I internt i partiet nogle retningslinjer for, hvordan politikerne skal agere i medierne?
Det er politikerne selv, der bestemmer det. Jeg ved ikke, hvem der skulle bestemme over
politikerne. Politikerne er jo… de folkevalgte er jo ledelsen, om jeg så må sige.
Det kunne godt være i havde en enhed, der omhandlede medierne og satte grænser for, hvad I
må stille op til?
Nej, det har vi ikke. Og på den måde er vi jo meget, vi har jo en flad struktur, altså gruppen.
Der er jo ikke én, der bestemmer over resten af gruppen eller fem, der bestemmer over resten
af gruppen. Gruppen bestemmer sammen. Men selvfølgelig får folk jo hjælp, hvis de stiller op.
Hvis jeg skal være med i Vi ses hos Clement, som er et hardtalk program, så forbereder jeg mig
jo ikke alene, men sammen med en medarbejder. Og folk spørger jo også, vores
folketingsmedlemmer spørger jo også, og det gør jeg også selv, vores pressemedarbejdere til
råds, er det egentlig en god ide at stille op til det her? Tja, vores erfaring er… så selvfølgelig er
der en dialog om det.
Hvornår oplever du, at Enhedslisten møder interesse i medierne?
Der er jo meget stor forskel på den politiske situation, der er i Danmark nu, hvor Enhedslisten
er total udenfor indflydelse, der er blåt flertal, og det er sjældent, at vi er en del af
flertalskonstellationen og det parlamentariske grundlag, og det kan såmænd mærkes sådan
helt konkret ved hvor mange journalister, der ligesom går rundt på gangene. Det er klart, man
skal arbejde hårdere på at få sine politiske historier i medierne, når man er uden for
parlamentarisk indflydelse. Hvilket jo også giver forholdsvis god mening, det kan jeg sådan set
godt forstå. Hvad var dit spørgsmål?
Hvornår Enhedslisten oplever størst interesse?
Ja, det er klart, hvis vi kan levere historier, hvor der er et flertal uden om regeringen, hvis vi
kan levere historier, hvor der er stor konflikt, som involverer stor konflikt internt i blokken,
altså hvis man udfordrer Socialdemokratiet, udfordrer SF, udfordrer Alternativet. Intern
ballade, altså kuk-kuk, det er også altid interessant. Så det er jo ret procesorienterede
historier, hvorimod man som parlamentarisk grundlag jo har bedre mulighed for at få
dækning på forslag, der hedder, når der kommer en finanslovsforhandling, vil vi arbejde for
det, det og det, fordi det, det og det. Men det er jo så også fordi der er en konkret
finanslovsforhandling i sigte.

Så det er meget centreret om magtkonstellationen, I skal have en reel magtposition?
Ja, der skal være en eller anden mulighed for at det kommer igennem foreløbigt, hvilket jeg
faktisk synes er en skam. Det er ikke for at underkende det kriterium, jeg anerkender, at det
selvfølgelig… selvfølgelig er et forslag, som står til at blive vedtaget om to måneder mere
relevant end et forslag, der ikke er flertal for i den nærmeste fremtid, men politisk debat er jo
også politiske forslag til… eller en del af den demokratiske debat er vel også, hvad er der af
forslag til, hvordan vi løser klimakrisen eller bekæmper social dumping eller hvad det nu
kunne være. Så er der meget stor forskel på redaktioner på borgen og uden for borgen. Der er
ingen tvivl om, at det politiske indhold, altså indholdshistorier, er det lettere at få igennem på
redaktioner uden for borgen.
Fordi de herinde er meget proces?
Jeg tror som sagt det handler meget om kultur. Jeg tror simpelthen, der giver point, sådan i
skolegården, at kunne lidt god, at være den første med lidt god sladder herinde på
Christiansborg. Måske skulle der være rotation blandt de politiske journalister ligesom der er
i Enhedslisten.
Hvis man kigger på idealet for politisk journalistik i Danmark, hvordan synes du det burde være,
og hvordan synes du, det er i dag?
Jeg synes der bliver lavet meget god politisk journalistik. Og jeg synes der er mange dygtige
journalister i Danmark, faktisk. Det synes jeg faktisk. Jeg synes også, at der rundt omkring
sidder folk, som er ekstremt dygtige på deres fagområder. Men der er ingen tvivl om, at den
permanente deadline, om jeg så må sige, det at der er deadline hele tiden, og at man hele tiden
offentliggør på nettet og man hele tiden offentliggør på tv osv., gør, at der er mindre tid til de
grundige graveprojekter. Hvilket er lidt paradoksalt, fordi Cavlingprisen går altid til en eller
anden ung mand, der har lavet et graveprojekt. Så man har åbenbart et eller andet ideal, som
ikke helt afspejler den generelle, eller det journalistiske billede. Så jeg ville ønske, at der var
mere tid til grundigt arbejde. Jeg synes, og nu er jeg også blevet fagnørd, nu har jeg både
siddet i rollen som politisk ordfører, hvor man beskæftiger sig med hvad som helst og lidt af
det hele og ingenting, og er jo samtidig sådan rimelig nørdet på det her udlændingeområde, og
der er mange historier, som simpelthen er forkerte. Altså jeg finder dem, og jeg læser og ser
mange historier, hvor det simpelthen ikke giver mening, altså det betyder lovforslaget ikke,
eller det er ikke det der skal ske. Og det kan jeg jo se, fordi jeg har oparbejdet en forholdsvis
nørdet viden på det her udlændingelovgivningsområde. Og det synes jeg da er et problem, og
det tror jeg da handler om manglende tid simpelthen, og så handler det jo om det der med,
hvad er det for nogle idealer, man stiller op. Nogle gange tænker jeg, hvorfor er det, at der er
så mange, altså hvorfor er det med 24syv for eksempel. Og jeg synes også, der laves god
journalistik på 24syv, men jeg oplever tit, at hvis man kan få folk til at se dumme ud, så er det
godt. Og så tænker jeg, gad vide om det bare er sådan en kultur, der er på den arbejdsplads,
sådan lidt sådan en drengerøvskultur. Eller det var måske sexistisk sagt af mig.
Er der kommet et andet fokus på dig, et andet pres fra da du var politisk ordfører til nu, hvor du
er udlændingeordfører? Har du mere tid til at lave dit arbejde nu?

Ja for søren, det kan man slet ikke sammenligne. Det er vidunderligt ikke at være politisk
ordfører, jeg har jo et helt andet arbejdsliv nu. Jeg havde jo som politisk ordfører startede min
dag tit ved 5-tiden, hvor de første radiomedier ringede, eller news, og sluttede måske ved
1-tiden. Og i hele den periode stod jeg til rådighed og var meget, jeg arbejdede stort set al den
tid, jeg var vågen, inklusiv weekender, og nu holder jeg jo for eksempel næsten fri i alle
weekender og dermed også markant mindre medieopmærksomhed, hvilket er vidunderligt
dejligt. Men det er klart, at der er jo en gruppe af politikere, som er meget kendte, og så, altså
der er mange, der godt ved, hvem jeg er. Der er nogle, der skal kæmpe hårdere for at komme i
medierne end jeg skal. Tit skriver jeg noget på Facebook om hvad jeg mener, og så ringer
journalisterne. Jeg kæmper jo ikke en hård kamp for at blive kendt, og jeg stiller i øvrigt slet
ikke op, det er jo ikke mig personligt det på den måde handler om.
Hvor meget tid er der så til reelt at arbejde med politik og hvor meget handler det om at kunne
komme med nogle punchlines?
Når man er politisk ordfører eller leder, så skal du hele tiden vide, hvad der sker på alle
politiske områder. Du kan jo ikke være nede, altså dybt nede, i alt, men du skal vide hvad det
vigtige er, der sker over det hele, og hvilke forhandlinger er i gang, og hvor er vi med, og hvad
er vores position i det og hvad sker der derovre, og det kan man jo kun i et samarbejde, så det
kan man kun gennem tæt samarbejde med en masse dygtige mennesker, som er omkring en.
Altså så det er jo ikke mig, der sidder og skriver finanslovsudspillet og laver beregningerne,
det har vi ansat mennesker til at gøre. Jeg udstikker en politiske linje for, hvor vil vi gerne hen.
Men du talte om denne stramme deadline kultur, der er nu, det gør jo også, at du skal reagere
meget hurtigere.
Ja, og det kan jeg kun ved at have dygtige folk omkring mig. Hvis jeg skal reagere hurtigt…
som politisk ordfører skal man også tit reagere hurtigt på noget man ikke selv har beskæftiget
sig med før, og det kræver jo, at der er dygtige menneske omkring mig, som jeg kan ringe til på
hvilket som helst tidspunkt af døgnet og sige, hvad går de har fiskeriforhandlinger ud på, og
hvad er det egentlig for et problem med de her kvoter? Og så skal dygtige mennesker kunne
forklare mig det grundigt og sagligt og godt inklusiv hvad er de kritiske vinkler, så jeg kan gå
videre med det. Og så er det klart, at hvis du kun er ordfører på et område, som jeg er nu, så er
jeg, der er det jo mig, der ved, hvad det handler om.
Hvilke tanker gør du dig om det her med en meget lav og dalende troværdighed til politikere og
til journalister?
Det er fornuftigt at have en vis portion skepsis over for både politikere og journalister. Og
politiker er det mest utroværdige job man kan have og dernæst kommer journalister i
Danmark pt. Og det er til gengæld et problem, at troværdigheden er så lav hos politikere og
journalister. Det er fornuftigt at folk ikke bare tager for gode varer, men at man slår en kritisk
kildekritik til, men at troværdigheden er så lav er et problem. Jeg tror, der er forskellige
forklaringer. Jeg tror, at de mange løftebrud er en del af forklaringen, uanset om man kan lide
det eller ej. Og der må man sige at Thorning-regeringen leverede en meget stor del af det. Men
for Dansk Folkeparti kan man også i flæng nævne, at der bliver gjort et og sagt noget andet.

med Thorning-regeringen kan man se, at folk oplever en regering, der siger, vi går på valg for
at gå i denne her retning og ikke alene får de så ikke det hele igennem, de går i en anden
retning. Det er helt klart min oplevelse, at det har skabt meget desillusion og også ”altså så
kan det hele sgu også være lige meget”-stemning. Så tror jeg heller ikke, at man skal
underkende alle de der mærkelig pensionsordninger og sådan noget og Enhedslisten får jo
sindssygt meget skæld ud af de andre partier har på Christiansborg, vi får at vide, at det er os,
der skaber politikerleden ved at sætte fokus på det her. Det synes jeg virkelig er en gang
bullshit. Der er sådan en loge på en eller anden måde, vi klapper hinanden på ryggen
stemning, hvis man sådan går imod den her på Christiansborg er det meget upopulært at sige,
at vores pension for eksempel er urimelig, men den pension er urimelig. Du kan ikke finde
noget andet job i Danmark, som har den slags pensionsordninger. Og jeg tror, at det bidrager
til politikerlede når for eksempel pensionsalderen sættes op og så politikere stadig kan gå på
pension, når de er 60. Og det er ikke Enhedslisten, som skaber politikerlede ved at sige højt, at
det er langt ude, det er ordningerne, som skaber politikerlede. Og det tror jeg faktisk ikke,
man skal underkende. Det er jo ikke kæmpestore beløb, det handler om, men jeg tror det
spiller en rolle. Så ved vi jo også fra forskning, at ovenpå økonomiske kriser falder tilliden til
politikere og vi er jo stadig ovenpå, i nærheden, af en økonomisk krise. Jeg får selv ofte meget
venlige ord med på vejen, også fra mennesker, der ikke stemmer på mig, som tilkendegiver at
de synes det er utrolig dejligt og de stoler på, at det jeg siger, det er også det jeg mener. Og når
jeg bliver spurgt, hvorfor har jeg fået så mange stemmer til valg eller jeg ligger tit ret højt i
sådan nogle målinger selv om jeg kommer fra et lidt lille parti, eller nu er vi det fjerde største,
men stadigvæk, ikke kæmpe parti, og det tror jeg handler meget om, i al beskedenhed, om det
der med at uanset om man er enig eller ej, så det der bliver sagt, det bliver ikke bare sagt fordi
en eller anden fokusgruppe at nu var det dét man skulle mene, men det er det hun mener,
uanset om man så synes, at det var da langt ude. Det oplever jeg mange efterspørger. Og så
kan man jo ikke altid få sin politik igennem, og så må man sige det. Så oplever jeg i øvrigt, i
forhold til hvad man kan få i medierne, hvor proces fylder rigtig meget, at fnidder, altså at
nogen er uenige med nogle andre, fylder rigtig meget. For mit, sådan helt personligt for mig,
alt der handler om mit privatliv, har jo også altid haft en eller anden overraskende stor
interesse. Jeg har gjort alt hvad jeg kunne for at holde mit privatliv ude af pressen og haft det
som en helt bevidst beslutning fra da jeg kom ind, men det har altid fyldt utroligt meget i
medierne af en eller anden grund. Så der er jo også en sådan lidt kendisagtig dækning af dansk
toppolitik, som jeg heldigvis er på vej ud af, men når man står i spidsen for et parti er man vel
på en eller anden måde en del af toppolitik, og der er sådan en… som måske bliver forstærket,
når man er lidt yngre.
Du nævnte det her med at komme ud med mere politik mellem valgene, ser du det som en
mulighed for at skabe lidt større tillid og en bedre politik debat?
Ja, folk siger jo i hvert fald meget ofte ”jamen i skændes bare”. Og egentlig synes jeg det er et
underligt udsagn, for politik er jo konflikt. Politik er i hvert fald også konflikt, fordi politik
også er interessemodsætninger. Skændes lyder som sådan noget børn gør, eller ægtefæller.
Men politisk uenighed er jo ikke et problem. Jeg hader sådan nogle debatter, hvor nu skal vi
lave en ny politisk kultur, så nu må vi kun rose hinanden. Hvorfor skulle jeg? Jo, jeg kan godt
finde ting hos Liberal Alliance og rose dem for, men grundlæggende er vi jo uenige på nogle
fundamentale punkter og den politiske debat er jo netop at vise, hvor er de konflikter, hvor er
de eventuelle interessemodsætninger. Men oplevelsen af, at de skændes bare om sådan noget

ligegyldigt fnidder-fnadder huttelihut, kan jeg godt forstå skaber politikerlede. Og mere fokus
på, vi har det her politiske forslag, det synes vi er en god ide, fordi dét, nå men vi synes, det er
en dårlig ide, fordi noget andet, kunne måske bidrage til mindre politikerlede. Altså hvis folk
fik en oplevelse af, at politikerne faktisk har nogle politiske forslag og tanker og ideer til,
hvordan tror man det kunne blive et bedre samfund at leve i, og det er mit indtryk, at de fleste
har. Selvfølgelig findes der møg-latterlige politikere, som er dovne og ikke laver en skid, men
de fleste går jo på arbejde, fordi de tror, de kan skabe et bedre samfund.
Er det ikke problematisk, at man altid sætter yderfløjene i politik over for hinanden, når der intet
fundament er for at kunne møde hinanden?
Nej, men måske synes jeg også, at det er en illusion den der forestilling om, at man inde hos
Clement pludselig blev enige, og det gik op for mig, nåå ja, vi skal en helt anden vej. Der var et
eller andet debatindlæg i Politiken om, at hvis bare den politiske debat var som Mads og
Monopolet, eller hvis bare debatten hos Clement var som Mads og Monopolet, og nu kommer
jeg regelmæssig begge steder, og jeg vil sige, at Mads og Monopolet er jo noget fuldstændig
andet. Der diskuterer vi, skal man sige det, når man opdager, at ens veninde er utro? Altså du
ved, det er jo noget andet end synes vi det er en god eller dårlig ide med topskattelettelser.
Altså det er jo ikke sådan, at jeg står i Debatten på DR2 og bliver overbevist, at nå ja, fordi det
er jo ikke en ny tanke for mig, det er jo et spørgsmål, jeg har arbejdet med længe, og jeg har en
grundlæggende anderledes vision for samfundet end Liberal Alliance omkring lighed versus
ulighed, så det ville være mærkeligt, hvis jeg pludselig stod og blev overbevist om noget
andet. Og jeg tilhører jo i øvrigt et demokratisk fællesskab, nemlig et demokrati, jeg
repræsenterer ikke mig selv, så selv hvis jeg fik det sådan, så ville jeg jo blive nødt til at gå
hjem og snakke med de mennesker først, hvilket jeg synes er fair nok. Så i sig selv synes jeg
ikke, det er et problem, at meget uenige mennesker sættes overfor hinanden for at vise, hvor
er konflikten, hvad er det egentlig uenigheden går på. Men selvfølgelig skulle der også gerne
være plads til debatter, hvor jeg diskuterede udlændingepolitik med SF, som… jeg så i praksis
er enig med eftersom de stemmer præcis det samme som os, men de har så en anden retorik
eller prøver i hvert fald på det og så kunne vi diskutere nogle nuancer i det. Det kunne der jo
også komme måske en spændende eller en anden type debat ud af.
Men der er vel også forskel på, om man deltager i Debatten eller man sidder i et
forhandlingslokale?
Ja for søren.
Det er måske der, når det bliver meget voldsomt, at man får et indtryk af skænderi, hvor hvis
man kunne flytte noget af kulturen fra lukkede døre over i for eksempel Debatten, så ville det
give en anden debat?
Og det er der jo, der er jo masser af debatter i Danmark, som ikke foregår ligeså hektisk som
Debatten på DR2. Og grunden til at Debatten på DR2 foregår så hektisk er jo også fordi
programmet er sat op til at det er sådan, det skal foregå. Der er titusinder deltagere, der på
kort tid kommer ind og ud af forskellige runder og hidser en stemning op, og publikummet er
varmet op med publikumsopvarmer. Altså jeg mener, det program er jo skabt til sådan nogle
korte skarpe fights.

Det kan jo godt forstærke den ide du siger, du hører om, at politikere bare skændes.
Det er derfor jeg understreger, at det er vigtigt, at der skal være plads til den politiske
uenighed, for den er der jo, den er jo fuldstændig drivende i politik. Og det skulle helst foregå
som politiske uenigheder og ikke som skænderi. Og det er også mit indtryk, at folk, der bliver
for perfide, altså taber på det, hvis det bliver for useriøst, hvis det kommer fra langt væk fra
den politiske substans og det bare bliver tilsvining af andre mennesker, så er det ikke min
oplevelse, at der er andre end det allernærmeste heppekor, der bifalder den slags. Tværtimod.
Så når man træder ind i mediearene skal man have en eller anden form for aggressivitet, som du
ikke har når du møder politiske modstandere i en anden debatform. Mediernes univers skaber
også, at du bliver nødt til at fremme nogle bestemte dele af din personlighed, når du deltager?
Jaa, men det er vel altid sådan, at vi agere ud fra det rum, vi nu engang er i. Altså selvfølgelig
foregår den politiske samtale anderledes, hvis jeg sidder i et lukket rum i en forhandling. Det
kan nu i øvrigt også være ganske voldsomt, og så i en tv-debat, hvor det handler om at vinde.
Men det gør det også i et forhandlingsrum. Det er bare på en lidt anden måde. Alene det, at der
er en faktor, der hedder at nå at få taletid eller at vinde ordet, skaber jo en hektisk stemning
på en eller anden måde, fordi der er en tidsbegrænsning. Der er en meget mere løssluppen
rolig stemning, hvis mig og Søren Pind står på en højskole og har halvanden time til at stå og
knævrer med hinanden. Det er jo en anden stemning, end mig og Martin Henriksen sidder
over for hinanden i en debat på TV2 Nyhederne, som sikkert varer 2,80, og vi skal begge nå at
sige noget, og hvem får det sidste ord?
Efterfølgende SMS’er:
Glemte at sige, at det ofte hjælper at have cases. Altså konkrete personer som fx. rammes af
stramninger. Hvis man skal have et medie/en journalist til at interessere sig for en
problemstilling. Og eftersom der dagligt er mennesker som skriver til mig, fordi de sidder i
klemme i systemet osv, så kan jeg ofte levere cases - og få journalistisk dækning på et problem
den vej igennem.
Ang. Cases: Nuttede små piger som skal udsendes med tvang til Thailand er lettere at få i
avisen end teenagedrenge fra Somalia. En højtuddannet etnisk dansk ingeniør som forhindres
i at leve i dk med sin højtuddannede kone fra Brasilien, er lettere at få i avisen end en dansk
mand med tyrkisk baggrund der arbejder i rengøringsbranchen og som forhindres i at leve i
dk med sin tyrkiske kone.

BILAG 8
Kim Kristensen, Information
Hvad er den gode politiske historie, set fra Informations synsvinkel? Hvornår er politik
interessant for jer?
Nu siger du den gode politiske historie for Information, det ved jeg sgu ikke hvad er. Jeg har
været på Ritzau i ti år før jeg kom på Information. Principielt for mig at se er der ikke nogen
forskel.
Så tager vi den bare fra dit perspektiv
Folk der ikke selv er journalister har en opfattelse af (1:00), at man er enormt
venstreorienteret på information, man er enormt højreorienteret på Berlingske, men tit –
herovre er jeg den eneste journalist fra Information, det er ligesom mig der ser hvad historien
er. Det kan godt være, at der sidder en chefredaktør, som har en eller anden ide. For at nævne
et eksempel; jeg kan huske, at jeg var på vagt for nylig – en søndagsvagt – hvor
overenskomstresultatet kom på industriens område. Jeg havde en historie i tankerne, men så
ringede de fra redaktionen, og spørger om jeg ikke kan lave noget på det der
overenskomstresultat. Det handler om, at det ene år får man 1,4, næste år får man 1,6 – men
det er jo fuldkommen ligegyldigt. Man havde skrevet meget på Information om højre
populismens fremgang i Europa, vinklen kunne så være, om det her ligesom var svar på det.
Så sagde jeg, jamen det lyder da interessant. Da jeg så ringede til DI, for at spørge om det her,
fandt jeg jo ud af, at det var fuldkommen latterligt (2:00). Så på en måde kan man sige, at der
er enormt forskel på, hvad en chefredaktør sidder og forestiller sig, og hvor den enkelte
historie så ender. Jeg lavede en lille historie om en arbejdsmarkedsekspert, som sagde at
denne lille fremgang var tegn på, at krisen var overstået i Danmark. Nu gik det fremad, for nu
kunne man give lidt mere her og der, men det var ikke de helt store forandringer.
Men den der tanke om, at man kunne lave en historie, hvor Karsten Dybvad stod og sagde ”Ja,
nu tror vi, at vi har stoppet højrepopulismens fremgang i Europa”. Det er jo fuldkommen
latterligt. Det har jo ikke noget med verden at gøre. Så det kan godt være, at det jeg synes er
interessant, ikke nødvendigvis er det sammen som Information synes er interessant, men i
bund og grund er det jo mig der bestemmer.
Så hvornår bliver politik interessant?
Det er svært at sige. Det man lærer på journalisthøjskolen det er jo, at jeg prøver at skrive de
historier jeg selv ville læse (3:00). Jeg læser tit historier i Ekstra Bladet, som er interessant og
som jeg godt kunne tænke mig selv at skrive. Og Information skriver jo mange historier, som
jeg aldrig gider læse. Miljøhistorier og hvad ved jeg, som ikke interesserer mig.
Det er ikke særlig videnskabeligt, men jeg synes at konflikthistorier, personhistorier synes jeg
er interessant.
Hvorfor?
Jeg har læst statskundskab før jeg ligesom skiftede. Jeg skrev speciale om Rousseau og Kant
før jeg skiftede over på journalisthøjskolen. Jeg har altid den opfattelse, at når jeg læser min
avis om morgenen – synes jeg ikke nødvendigvis, at det er særlig videnskabeligt, hvis der er

tre journalister der har brugt en uge på at skrive om velfærdssamfundet. Hvis jeg skal læse om
det, skal det være en bog omkring det. Jeg opfatter meget journalistik og politisk journalistik
som underholdning – kan du følge mig? Jeg læser ikke aviser for at få en analyse af
vælgervandringerne, som kommer hvert fjerde år, efter hvert folketingsvalg – som inddrager
Niels Bjerre-Poulsen og de andre fra statskundskab. Hvis jeg gerne vil læse om den slags så
læser jeg det dér. Jeg synes ikke det særlig interessant med de der eksperter, der giver deres
mening om alting. Min holdning til journalistik er, at jeg læser det for at have det sjovt. Det er
det samme når jeg tager en bog op. Jeg læser ikke ”krig og fred”, hvis den ikke fanger mig.
Sådan helt på bunden skal indledningen fange mig. Helt banalt set gør man meget ud af
indledningen som journalist – det skal fange. Hvis jeg går i gang med en eller anden lang
artikel på Information (5:00), og jeg læser indledningen og ikke kan fange hvad det drejer sig
om, så læser jeg det ikke – også selvom der står en overskrift om, at ”nu går verden under på
grund af klimaforandringer”, så gider jeg ikke læse mere. Der er det sådan med persondrevne
historier, dem kan man identificerer sig med - konflikter og drama, ”If it bleeds it leads”, hvis i
kender det udtryk. Derfor er det svært at sige, hvad den gode historie er. Det er svært at
definere. Hvad er lige Informations niche og særpræg – det går jeg ikke så meget op i. Det
handler meget om hvad der sker på dagen. Hvis Jacob Mark blev taget med børneporno, det
ville være en fantastisk historie, og det ville de også sige på Ekstra Bladet – hvad har det af
konsekvenser de næste fyrre år. Jeg ville synes, at det var en fantastisk historie.
Når du i løbet af en arbejdsdag og en arbejdsuge følger med i hvad der sker rent politisk, så gør
du dig vel nogle tanker om, hvad de gider at trykke på Information. Hvis det er med de briller på,
hvad skal politisk journalistik så handle om?
Det behøver ikke at handle om det specifikt. Det er jo bare et stofområde man dækker.
Vi kender de klassiske nyhedskriterier, men jeg går ikke ud fra at du laver en tjekliste ud fra
dem?
(7:00) Nej, men du har altid den der serie i baghovedet, som man har lært under sin
uddannelse. Man snakker meget om højre- og venstreorienterede journalister, men vi har jo
sådan set alle sammen den samme klokke som ringer. På Børsen, hvis de faldt over en
solohistorie om, at Jacob Mark var blevet taget for børneporno, mon ikke de ville kunne
klemme den ind i Børsen, selvom det ikke havde noget med aktiemarkedet at gøre? Den skulle
sgu nok komme ud. Så kan man sige, at så er dagbladene modsat Ritzau, nødt til at tænke i
hvad der er nyt i morgen. Da jeg var på Ritzau, havde man en lang liste prioritering, hvis man
oplevede et eller andet – statsministeren går af – boom! – så skrev man den, det var nyt. Hvis
jeg fik den historie nu, ville jeg nok skulle overveje, at den kan nok ikke holde til mig i morgen.
Jeg bliver nødt til at tænke næste skridt. På den måde er det anderledes nu end da jeg var på
Ritzau. Nu skal jeg tænke på, om den kan holde til i morgen, (8:00) Jeg har mange historier
hvor jeg tænker, det opdager de sikkert også på Ritzau eller TV2, og ganske rigtigt så er den
ude.
Vi kan også prøve at vende den om. Hvis der er politikere der gerne vil i Information med en eller
anden artikel. Jeg ved blandt andet, at det har været diskuteret meget om de her regnemodeller i
Finansministeriet. Hvad skal der så til før, at du tænker, at det er en interessant historie, som i
gerne vil tage op? Det er jo ikke altid man kan trække konflikt ud af det, men der er måske også

andre parametre?
Lad os helt konkret tage de regnemodeller fra Finansministeriet, for dem har jeg faktisk
beskæftiget mig en del med. Da jeg startede med at skrive om det, helt tilbage fra under
Thorningregeringen havde jeg en nyhed om, at Enhedslisten gik til forhandlingerne i
Finansministeriet, fordi de ville have den her alternative undersøgelse. Jeg har meget kontakt
med Enhedslisten og jeg har haft det i mange år. De kontaktede mig – det var Frank Aaen – vi
vil kræve at vi skal have en undersøgelse af de her regnemodeller i Finansministeriet. Det er
en nyhed, det er en stor historie, fordi Enhedslisten kræver det. De fik det så ikke som de ville
have det. Næste gang Enhedslisten kommer med samme historie, må man så spørge dem,
hvad er egentlige det nye her? Er det et ultimativt krav? Nej, det var det så ikke. Historien skal
ligesom bringes videre (10:00). Jeg synes det er interessant det her med regnemodellerne,
hvorfor ved jeg egentlig ikke. Jo det har jo vidtrækkende konsekvenser – og det er meget det
her med at regnemodellerne er forudsætning for den politik man fører. Men hvis man skal
skrive om det, skal der jo ligesom tilføres noget nyt. Man kan jo ikke bare gentage den samme
historie dag efter dag. Så hvis et parti opstiller et beslutningsforslag, må man jo spørge om der
er flertal for det, hvad er det nye i det? Det er jo ikke interessant, hvis det ikke rykker noget.
Hvis SF ringede og sagde, vi skal have en revurdering, som forudsætning for
kontanthjælpsloftet, og det er en forudsætning for, at vi vil pege på Mette Frederiksen.
Hvorimod hvis man ringer og siger; ”vi stiller et beslutningsforslag om det her”, så vil jeg sige
”at det fører jo ikke til så meget”.
Der er noget med noget flertal – er der flertal bliver det interessant? (11:00)
Ja, eller det afhænger også lidt af hvor man er. Jeg fik mange historier med beslutningsforslag
under Thorningregeringen, fordi det var ligesom vores læsere, eller segment som de
appellerer til. Så hvis Enhedslisten havde et forslag, som de havde aftalt med regeringen ”nu
aftaler vi det her i forbindelse med finansloven”, så kontaktede Enhedslisten mig, og så havde
vi nyheden solo. Under denne her regering bliver jeg ikke tilbudt noget. Dansk Folkeparti
ringer ikke med en historie om stramninger. Det er bare virkelighedens verden. Det er meget
oppositionen som kontakter mig nu – stiller et beslutningsforslag, og det er jo fordi du kan
ikke komme igennem med det som regel, du har ikke flertal for det (12:00). Så er min
forudsætning, er der en chance for, at Dansk Folkeparti vil gå med på det her? Det er der jo
faktisk i nogle tilfælde, så er der en historie: ”Et flertal udenom regeringen vil nu tvinge
regeringen til et eller andet”. Ellers skal beslutningsforslaget være kulørt eller kontroversielt
på en eller anden måde. Jeg lavede en historie om et beslutningsforslag med Alternativet som
ville have, at alle offentligt ansatte skulle have bæredygtigt tøj indenfor de næste fire år. Her
kunne man sige, det var der ikke flertal for, men det var lidt anderledes, lidt fjollet. På samme
måde kan jeg også huske på Ritzau lavede jeg også historier med Dansk Folkeparti om deres
beslutningsforslag. Hvis det er ekstremt nok – kan ifølge mig? – Dansk Folkeparti har mildest
talt en stram udlændingepolitik. Hvis de skal have en historie igennem, som der ikke er flertal
for, så skal det være mere ekstremt end det de tidligere har krævet – det skal være så
ekstremt så man tænker ”hold da kæft”. (13:00) Man snakker indenfor journalistikken om det
man kalder wauw-faktor; man kommer ned om morgenen og tager sin avis ud af postkassen
og siger ”hold da kæft”. Det er sådan svært definerbart det der begreb. Det er når man stående
(ved postkassen), fordi det er så interessant og det fanger.

Hvis man tager et kig på hvordan journalistikken bør være og hvad den skal bidrage til, ud fra et
perspektiv om at journalister skal være med til at oplyse og engagere. Hvordan synes du, at den
politiske journalistik lykkes med det?
Da jeg læste på statskundskab handlede det om, at have så mange fremmedord som muligt.
Man skulle også helst have fodnoter der var længere end teksten. Det var godt, hvis man
kunne lave en opgave med ti siders opgave og femten siders fodnoter, så sagde man hold da
kæft det er sgu en litteraturliste. Jeg har den opfattelse, at det ikke nytter noget at lave noget
som ingen gider læse. Man siger ofte på en redaktion, at nu skal vi oplyse borgerne om
konsekvenserne af den globale opvarmning, og man kan se en masse artikler, men man kan
også se, at der ikke er nogen der har læst dem. Det kan man jo se nu om dage. På Ritzau lavede
vi undersøgelser; hvis vi lavede noget om EU’s udvidelse, der var simpelthen ingen der gad
læse det – ingen læste det der.
Det giver ikke mening at have et eller andet oplysningsprojekt, hvis der ikke er nogen der
gider læse det. (15:00) Hvis man har en eller anden oplysende artikel må man sætte sig ned og
sige, hvordan kan jeg gøre den her interessant? Der skal være noget konflikt, jeg skal have
nogle personer. Så synes jeg det er fint nok. Men jeg har altid ment, at man ikke kan
fremtvinge de her artikler. Det gør man meget på Information – hvad er vores niche og
hvordan kan vi have et eller andet oplysningsprojekt? Og så går man derfra og skal finde ud af,
hvordan det skal operationaliseres i en artikel. Og stander man altid der, der kommer
sjældent noget ud af det. Så det her med om vi løser vores opgave – det synes jeg vi gør, fordi
vi får folk til at læse det vi skriver. Hvad skal man gøre ved, at folk gerne vil se Vild med dans?
Det er jo bare kulturens generelle forfald og folk gider se den slags.
(16:00) Det må alt andet lige være sket et skifte i journalistikken fra da man ikke kunne måle på,
hvor meget læserne læste og bare udgav en avis og ud fra egen dømmekraft vurderede ”det her
synes vi er god journalistik”. Sammenlignet med i dag, hvor man kan måle på hvad læserne synes
er interessant. Så virker det som om, at der sker et skred i journalistikken, fordi man retter sig
mod hvad læseren synes er interessant, mere end hvad man som journalist mener er interessant?
Det kan du måske godt have ret i. Omvendt synes jeg også, at der er en tendens til, at de
mavefornemmelser man har bliver bekræftet.
Jeg synes også at man skal gøre sig klart, at der er en teknologisk udvikling som ændre
rammerne for måden hvorpå man bedriver journalistik på. Man skal producere mere på færre
timer end da jeg startede for snart tyve år siden. Og det der med nettet, man kan sige, at
tingene bliver skrevet skarpere nu om dage. Jeg ved ikke om folk læste det dengang, men jeg
synes, at når man kigger tilbage til for tyve år siden, hvor jeg var på praktik på Information
tilbage i 90’erne. Her skrev jeg om den her Thule-sag. Midt i 90’erne opdagede man, det her
berømte brev som hovedsageligt er skrevet til amerikanerne i 50’erne omkring Thulsagen. Og
det dækkede jeg for Ritzau. (18:00) Og det gik jeg så tilbage, hvis i kender ham der Dragsted,
som havde skrevet om den her Thulesag i 70’erne. Så gik jeg op i arkivet og læste hans
artikler. Det var sådan en times artikler. Det var sådan set ikke særlig godt. Jeg snakkede også
med min gamle redaktør, som sagde, at i gamle dage på Information, der mødtes man til
redaktionsmødet, og så gik man ud og spiste en frokost og så var klokken blevet tre før man
kom over på Christiansborg. Så ringede man til én politiker. I dag er der meget mere pres på.
Man skal have flere kilder på, det skal være lidt mere kontroversielt, det skal være skarpere.
Jeg tror bare, at man lavede det dårligere dengang. Kan I følge mig?

I det her skifte, hvor der er krav til tid og hastighed, stiller jo også nye krav til politikerne. Om at
være mere på (19:00) og sætte tid af til medierne. Ikke for at sige at det er medierne eller
politikernes skyld, det er bare den teknologi der er i dag. Men når man rent politisk skal bruge
mere tid på medier og journalister, ryger det så noget fra substansen i politikken? Og særligt,
hvis det ikke er noget medierne beskæftiger sig med.
Det nye i dag – og som jeg er så gammel, at jeg slet ikke er en del af – det er sociale medier. Og
jeg er slet ikke på Facebook eller Twitter eller sådan noget – det er mit indtryk, at det er noget
de bruger meget tid på. I gamle dage på Information havde man en faxmaskine – og så kom
der en fax om, at en politiker havde udtalt sig til medierne. Det springer de over nu (20:00).
Politikerne bruger enormt meget tid på det der i dag. Om det så er dårligt i forhold til deres
politiske arbejde i salen, det ved jeg sgu ikke. Det er det vel, men politikerne har altid ønsket
sig omtale i form af læserbreve og så videre. Men du har da helt ret, de bruger meget tid på
det, jeg tror ikke så meget at det er pressen, det er mere de sociale medier som fylder meget i
dag.
Du siger det her med, at du har en statskundskabs-baggrund, og hvis du skal søge tung
information om politik, så søger du den ikke i pressen. Er det ikke lidt problematisk? (21:00)
Det er bare mine egne forhold. Hvis der er en eller anden dokumentarfilm om Vietnamkrigen,
så gider jeg ikke at se den. Du kan ikke koge Vietnamkringen ned til 50 minutter i et eller
andet dokumentarprogram. Det gider jeg ikke se. Det er bare min egen fordom. Jeg kan se en
masse, som jeg ikke aner en kæft om, hvor jeg synes, at det er helt fantastisk. Det er bare min
personlige præference. Jeg tror ikke, at den er gældende for mange andre journalister.
Der er mange journalister, der synes, at det er helt fantastisk når man bruger en uge på et eller
andet. Der tænker jeg lidt mere, at en uge er da ikke særlig meget. Man kommer ikke til bunds
på en uge. Jeg har skrevet to biografier, det bruger man længere tid på (22:00). Hvis en
journalstik bruger en uge på sammen med en politikere, det er da ikke meget.
Hvis du skal fanges af politisk journalistik, sagde du at underholdningens-delen skal fylde meget
– men er det ikke substansen der er den vigtige?
Man skal bare gøre sig klart, (23:00) at du skal have folk til at læse din artiklen. Jeg gider ikke
at læse noget af pligt. Da læste på universitetet kunne man sidde og læse og have svært ved at
holde øjnene åbne. Det gider jeg ikke nu, jeg læser fordi jeg synes det er sjovt. Videnskaben
har også forandret sig. Man skriver også anderledes i dag. Man skriver på en sjovere måde.
Det man læste fra danske forskere dengang, var det meget kedeligt. I dag laver man en scene,
man laver overgange – alle de ting man lærer på journalisthøjskolen, prøver man at få med
ind.
Jeg læser da også i søndagsavisen, de her rekonstruerede artikler. Det fungere godt, det skal
være sjovt for mig (24:00). Hvis der er et eller andet med regnemodellerne, så læser jeg det
måske af pligt, fordi jeg har arbejdet så meget med det område, men der skal altså være et
eller andet der fanger mig. Kan du følge mig?
Der skal være et eller andet sjovt. ”Det var en mørk og stormfuld nat, pludselig gik døren op,
der stod Bjarne Corydon og så videre og så videre”. Det er det jeg mener med et
underholdningselement. Det er lidt svært at definere, men hvad er det sjove i den her historie

– der gør, at jeg selv har lyst til at læse det. Hvad er historien i det her? Det er jo det vi skal
lære på journalisthøjskolen, men som kan være svært at sætte ord på.
Har du en følelse af, at du også har en opdragende rolle som journalist?
Nej, det har jeg ikke (25:00). Sådan er der mange der har det på information.
Er I fra RUC eller hvad?
Ja, Mads er.
Det med at opdrage, det er der sgu ikke nogen fremtid i.
KK: (26:00) Det vil i også se, når i bliver journalister. Det er enormt svært at opstille skabelon
på forhånd. Man kan ikke opererer ud fra den der skabelon. Det er svært at sige hvad der
kommer igennem og hvad der ikke gør. Historien kommer bare og så er man et eller andet
filter. Og hvad er det så lige der kommer igennem og ud i den anden ende. Det er sådan her og
nu man skal træffe de beslutninger. Da jeg startede på journalisthøjskolen, blev journalister
kritiseret enormt meget for – som jeg også selv synes var latterligt – det var den her
paratvidensprøve. Men det var jo i starten enormt vigtigt – for hvis man sad som presse oppe i
statsministeriet, havde man jo ikke tid til at gå ind på sit kontor. Man havde tredive sekunder
til at finde ud af, hvad der var vigtigt i en bestemt historie, og hvis man ikke vidste, et eller
andet statsministeren havde sagt dagen forinden, så lavede man jo en forkert historie. (27:00)
Det skulle jo være i baghovedet. I dag går man bare ind på google, så man behøver ikke at
kunne huske noget som helst længere. Men det blev kritiseret rigtig meget dengang, det her
med parathed.
Den har man også på SDU – Jeg ved ikke om man har den på RUC?
Det har man ikke, ved jeg.

BILAG 9
Kristoffer Miles, Ekstra Bladet
Hvornår er politik relevant for EB?
Nu sidder jeg på den politiske redaktion og der har vi konstant fokus på politik, men jeg går ud
fra, at du mener, hvornår det bliver relevant i forhold til hvornår det er noget vi kaster os over
og skriver om, og hvornår det er relevant for læserne og redaktørerne. Der vil jeg sige, at
selvfølgelig er der en standard, løbende lidt Ritzau-agtige rulle af alt, hvad der foregår, men de
store ting, som vi for alvor kaster os ind i, de klassiske Ekstra Blads historier, det er, når
politikere, typisk en folkevalgt, gør noget andet end det, de siger de vil gøre, eller handler på
en anden måde enten professionelt eller privat i forhold til deres udgangspunkt politik, deres
valgløfter eller deres tidligere udsagn politisk. Så når der opstår en uoverensstemmelse eller
konflikt imellem det og det de tidligere har ment eller sagt eller som de siger de mener, så
bliver det for alvor en historie, hvor jeg tror, der er en konsensus mellem journalister og
redaktører og chefredaktionen, at det her det er en Ekstra Blads historie. Men det er også
noget man så typisk vil kunne se på tal, altså læsertal på nettet, og måske endda opslag, at det
er noget som folk, Ekstra Bladet læsere både på nettet og i avisen, de godt vil læse om, og det
bliver også bekræftet af fokusgrupper. Det er for eksempel sådan en sag som
Messerschmidt-sagen for nyligt eller Lars Løkkes underbukser. Et meget godt eksempel er
også da Lars Barfoed fra det stolte familieværdi parti De Konservative han gik fra sin kone, og
det var egentlig en ret ømfindig sag, fordi beskriver vi overhovedet det? Men der var alle
mulige årsager til at vi endte med at skrive om det, fordi han fik en lejlighed uden om
ventelister gennem nogle Konservative venner, simpelthen hvor han bypassede nogle værdigt
trængende mødre ude på Frederiksberg for at få en lejlighed, og sådan en historie, hvor der
ligesom også er i forhold til hvor han står eller stod for som partileder og det parti han var
partileder for og det der så rent faktisk sker. Og så selvfølgelig i den sag også, når der er et
eller andet egentlig brud på regler, som nogle ikke vil have frem og helst holde tilbage, så på
den måde er det klassisk afsløring af fusk og fiflerier og så ellers de har konflikter mellem
folks ageren og…
Så denne her forargelse, den fylder en del?
Ja, der er ingen tvivl om, at det jeg tror også som tricker læserne og som man kan mærke, at de
reagerer på, også når man læser Nationen!, som jeg synes har et for skidt omdømme faktisk,
men læser det folk rent faktisk kommenterer, altså udover dem der bare med det samme siger
det er perkernes skyld eller sådan noget, så er der faktisk sådan ret klar, altså det er
gennemsyret af, at der er en forargelse over den politiker, der har gjort det, eller
Messerschmidt, der har fået Dansk Folkeparti til at bruge en masse midler, eller simpelthen
fiflet med EU-midler, så vil det meget hurtigt stå klart hos læserne, som vil skrive det til os,
eller der vil komme læserbreve, som vil bekræfte os i, at det er, det bygger på en forargelse
over det som politikerne så har haft gang i.
Hvad skal der til som politiker for at bryde igennem EB’s mediemur og blive omtalt for det ene
eller det andet?
Altså hvis de vil igennem med et budskab tænker du?

Ja, præcis.
Det ved jeg ikke, så I Presselogen i går? Nej, jamen der var bare en debat om sådan noget om,
hvor svulstige overskrifterne er generelt, hvor der var en tet-a-tet mellem Poul Madsen og
Christian Jensen om overskrifterne og hvor der er ingen tvivl om, at overskrifterne er mere
fyndige og der er mere ramasjang i den, end der er på de andre medier, så der er ingen tvivl
om, at hvis en politiker skal løftes op til en selvstændig dækning i Ekstra Bladet på baggrund
af hans eller hendes udsagn, så skal det være fordi det er opsigtsvækkende eller det kan være
fordi det bryder med partilinjen eller det kan være fordi der er noget kradsbørstighed i det.
Det seneste eksempel er vel Henrik Sass, der snakkede om, at det ville ikke være et problem at
tage hundredetusinde vietnamesere, var det ikke det han sagde? Nu jeg har bare koblet helt af,
fordi jeg har barsel…
Jo, havde det været vietnamesere havde det ikke været et problem at integrere…
Ja. Og det er jo et provokerende udsagn og det vil jo ret hurtigt skrive sig ind i spalterne på
Ekstra Bladet. Hvorimod jeg tror sådan mere akademiske debatter om, hvor et parti er på vej
hen, som hovedregel ikke er noget vi vil putte på forsiden. Eller en lidt mere standardiseret
kamp, konflikt, mellem politiske partier, politiske modstandere, det er egentlig ikke
nødvendigvis noget, der er så skide spændende for os; V siger noget, S er uenige, ja ja, altså
det skal nok komme med, men det er ikke der, vi kaster vores fokus hen og tænker, det her er
noget vores læsere vil gå op i. det kommer med som baggrundsstof..
Så man skal som politiker være en smule kontroversiel, hvis man skal på?
Hvis man virkelig skal bryde igennem, hvis man skal lande på forsiden, så vil det være de der
kontroversielle, og det ved politikerne godt, det er vores klare indtryk.
Er det også noget politikerne bruger aktivt?
Ja ja, enten hvis de vil undgå det eller… altså de ved jo også godt, at hvis de ringer, altså tit er
det faktisk ikke, hvis man lægger mærke til det, eller hvis man virkelig, virkelig dykker ned i
det, hvis der er egentlig eller anden, altså det der citat der var fra den radikale politiker Sofie
Carsten Nielsen som sagde om Sass, det er sådan et citat, der sjældent vil komme fra en
politiker i et interview med en Ekstra Bladets journalist, for så ved de godt, hvad der sker, så
det bliver samlet op, det gør det også af alle andre, for det var meget kradsbørstigt, så det ved
politikerne godt, at hvis de siger det der, så vil det med garanti være en stor historie i Ekstra
Bladet. Så hvis man ringer dem op og går dem på klingen og får dem til at gentage noget, de
har sagt til et andet medie eller får dem til at uddybe det, så vil de tit tone det ned, hvis de ikke
vil have at denne her sag vil være større, omvendt hvis de ligesom gerne vil bryde igennem
med en sag hos os, så vil de måske skrue op for blusset og give den en tand ekstra, og det ved
de godt, det kan man meget klart mærke på de mest medievante af dem, at det bruger de
aktivt.
Betyder det så også, at det mere er deres handlen og ageren, der er interessant?
Jamen det er det, det er en meget klar ledetråd for os, at det i meget højere grad er partiernes

og politikernes egne handlinger, både hvordan de stemmer, der er vigtige end det de egentlig
siger og melder ud politisk. Det kan jo så blive vigtigt, det de melder ud politisk, i
sammenhæng med det de rent faktisk gør. Men det er den der, hvad skal man sige,
uoverensstemmelse eller hvis der ikke er korrespondance mellem det de siger eller det de
gør, politisk eller privat, så kan det være en historie for os. Det private er altid sådan et touch
and go med om man kan skrive om det, men det kan man tit komme til at skulle gøre, hvis det
kolliderer med noget, de siger eller deres parti mener. Nu var det så en BT historie, men det
havde også været en fantastisk Ekstra Blads historie med Mette Frederiksen, der sender sine
børn på privatskole. Det kan der være alle mulige grunde til, men det er sådan den der type
historier; hvordan kan du gøre det, hvis du er uddannelsesordfører for et parti, der kæmper
for folkeskolen. Så sådan nogle typer historier er vigtige for os. Eller Lars Løkke, der er
formand for en klimaorganisation, og så brugte en million kroner på at rejse på first class og
brænde penge og CO2 af på det. Det er kongehistorier hos Ekstra Bladet.
Hvordan tænker i magten i forhold til de forskellige partier, hvis man som parti skal bryde
igennem hos Ekstra Bladet, hvor vigtigt er det så, at man kommer fra et stort parti kontra et
mindre parti?
Det synes jeg er et godt spørgsmål, fordi jeg synes klart at man kan mærke, at for eksempel et
parti som SF har sværere ved at bryde igennem hos os nu, og ikke er ligeså meget i fokus hos
os nu, som det var tidligere. Altså det er helt tydeligt, fordi det ikke indgår i et eller andet
parlamentarisk grundlag pt. Og den der sådan parlamentarismen er sådan set ret vigtig, for
jeg tror også i sidste ende, nu har vi også en meget politologisk anlagt politisk redaktør, Steen
Larsen, der har læst statskundskab, hvor det ikke kun er den der ramasjang i spalterne, der er
det sjove, men det er faktisk også det der med, kan det her potentielt udløse et folketingsvalg
eller ministerkrise. Ikke fordi det er også, der skal gøre det, men det her emnefelt, er det
noget, fordi det parti ligesom mener noget, der vil kunne skabe nogle større politiske
konsekvenser for enten magten eller oppositionen. Så der er det klart, hvad LA mener lige nu
eller hvad DF mener lige nu er noget mere interessant end hvad SF mener, sådan i det store
hele. Medmindre der virkelig, og man for alvor troede på det, blev sagt, at SF trækker støtten
til S eller… så er det jo en anden situation. Men den der parlamentarisme tror jeg sådan set er
ret gennemgående i forhold til hvordan forplanter denne her historie sig rent
parlamantaristisk. Så det er der ingen tvivl om, det kigger vi meget på. Det betyder ikke, at
igen, hvis S siger noget, så er det vigtigere hvis.. eller lad os tage regeringsblokken, hvis V siger
noget, så er det vigtigere end hvad K siger, for lige nu er De Konservative jo vigtige, fordi de
indgår i en regering og på den måde har nogle afgørende mandater i den regering, så der kan
det i højere grad ligesom handle om, hvad siger de i forhold til Venstre, altså det spil, der er i
regeringsblokken. Hvor mit indtryk er nogle gange, at hos andre aviser, der kan det godt være
sådan, at de der meldehistorier, som de hedder hos os, som hvad mener S og V og de store
partier og udspil fra dem, altså… vi skriver sgu sjældent selvstændigt set om udspil. Det er
også sjældent, at politikerne kommer til os med dem, fordi de er bange for, at de bliver
fordrejet ud fra, hvad de synes, altså de er bange for at… altså hvis man skal sige det lidt mere
nøgternt, så er de bange for, at der kommer en anden historie frem, end den, de ønsker. Så
derfor er det sjældent de kommer med det. Jeg kan huske et tilfælde, hvor jeg har fået, altså
det var mig, der skrev om dengang den der dyresex lov kom frem, hvor Dan Jørgensen var
minister og det tror jeg bare var fordi, altså jeg kender ham godt og har undervist sammen
med ham, og så kommer han til Ekstra Bladet, fordi dyresex, det er sgu noget Ekstra Bladets

læsere bliver forarget over, men ellers er det sgu sjældent, at vi får de der store udspils
historier og derfor er det med et stort parti og et lille parti også mindre vigtigt for os, det er
mere vigtigt hvordan det indgår i en magtdeling.
Hvad er det for en rolle politisk journalistik har i samfundet, hvad skal politisk journalistik gøre?
Altså sådan overordnet set, jeg kan selvfølgelig igen kun primært svare som Ekstra Bladets
journalist, så tror jeg i hvert fald at mit ønske og min overbevisning og også oplevelse af
politisk journalistik er, at den har, altså i hvert fald den del vi bedriver, er afdækkende og det
er virkelig den der vagthundsrolle i forhold til den demokratiske status. Hvordan er
temperaturen på demokratiet lige nu? Nu læste jeg sporadisk den debat, der var om Esben
Lunde Larsens syn på aktindsigt og det han havde sagt, som var blevet optaget, hvor han siger,
det var en syge, at der blev søgt så meget, man kan så diskutere om det var det han mente
eller ikke det han mente, men hvor jeg ser det som meget naturligt, at der bliver søgt ret
meget aktindsigt, fordi man har måske en oplevelse af nogle gange at feberen hos patienten er
stigende, så det er mere et spørgsmål om, at der måske er en syge i samfundet eller i
demokratiet og man så forsøger at tage temperaturen på det konstant som journalist og som
politisk journalist for at finde ud af, hvad foregår der. Og så tror jeg, hvis jeg skal være helt
ærligt, at man som Ekstra Blads journalist overlader meget af den der politiske diskussion
mellem partierne, altså de der holdningers bryden, til de andre medier. Det er ikke, som den
politiske redaktion er på Ekstra Bladet lige nu, noget vi går sindssygt meget op i, medmindre
det er den almindelige daglige debat. Der vælger vi sådan nogle af de der store debatter, og
ellers så bruger vi kræfterne rigtig meget på, altså der er vi mere en politisk graver-redaktion
og prøver at kaste os over de kampe eller de ingenting, som ikke bliver til noget, som det jo er
på en graver-redaktion. Fordi man så mere kan tage temperaturen på, hvordan det egentlig
står til, både hos partier og selvfølgelig også statsapparatet, ministerier og sådan noget.
Hvordan vælger i mellem de forskellige historier, er der nogle overvejelser om, hvor meget
proces må fylde, hvor meget debat må fylde osv.?
Ikke sådan present på møderne. Der er måske mere en overvejelse af, der er jo en konstant
snak eller mærken efter i forhold til om noget får slagside. Og det kan jo godt være i
forlængelse af det, du siger, om noget ligesom har handlet lidt for meget om, for eksempel i en
valgkamp, hvordan det her lovforslag er blevet til, at man så måske skal vende bunken engang
og ændre fokus, men det kan ligeså meget handle om, at nu har vi haft tre afsløringer af
højrefløjspartier, så nu kunne det klæde os at næste gang så er der noget der kommer fra den
anden side. Så det er mere den der bekymring for at man journalistisk bliver lidt eksponeret
eller bliver udsat for kritik fra den ene eller den anden side, eller for kun at fokusere på én
ting, at man så prøver ligesom at blande det lidt, det er en overvejelse af balancen. Men jeg
oplever det ikke som sådan noget, vi bruger meget tid på, det er mere noget, man mærker
efter og så kommer det måske som en sidebemærkning engang imellem, som nu skal vi måske
kigge på det her, for det er lang tid siden eller i den retning.
Hvor meget interesserer EB sig for proces? For eksempel sådan noget som formandsskifte i
Venstre og de spekulationer, hvor meget interesserer man sig for det?
Meget. De der indre anliggende i et parti, eller i et ministerium eller regeringen, de er jo

interessante tror jeg fordi det er noget, der ikke som sådan er offentlighed om, og så pirrer det
journalister at kigge på det. Mere end det måske nødvendigvis i sig selv er vigtigt. Jeg tror det
er sådan en, man kan sgu ikke lade være. Det er interessant at se på, fordi man ikke må, eller
ikke kan i hvert fald. Men når det så er sagt, så igen, tror jeg, det er i hvert fald min egen
tolkning af det, det er det der med, at man nogle gange får at vide, at alt er fryd og gammen og
alle har det godt i partiledelsen eller alt er godt mellem Lars og Kristian. Og man ved jo godt,
det ikke er sandt. Og der er jo også en lind strøm af politikere, der kommer op til os og
fortæller, at sådan er det ikke, fra Venstre for eksempel. Altså de anonyme kilder vi bruger,
brugen af dem er jo noget, der ligesom bobler op på spalte niveau og udgivelsesniveau, fordi
der er en debat mellem, altså en anonym debat, hvor man ikke kan sige det med navns
nævnelse derinde, men hvor man godt kan gå til journalisterne og stoler på at sige, det passer
ikke, det de går og siger. Når det kommer frem i et eller andet interview, altså stort opslået
Kasper Kildegård i Berlingske eller what ever, så er det ikke nødvendigvis andres oplevelse af
sagen. Så kan man måske være ventil for de overvejelser, der er hos andre sider i partiet, og så
igen kigge lidt på, er det egentlig som de siger, det er, eller hænger det anderledes sammen. Så
på den måde synes jeg også, der kan være en væsentlighed i det. Altså hvordan
kaffeklubberne hænger sammen i Socialdemokraterne tror jeg hænger meget mere sammen
med, at det er sådan noget politisk nørderi, men også at det ikke bare er sådan noget man lige
kan skrive om, så derfor er det sjovt at beskæftige sig med, og så er der også læsere til det.
Folk interesserer sig for det, så der er også en efterspørgsel.
Hvad så med sådan noget, der foregår i forligskredse, hvor meget dykker i ned i det? (21.47) Du
startede med at sige, at i var meget optagede af hvad politikerne mener og hvordan de handler.
Der kommer det jo til udtryk i forligskredsene, hvor der ligesom bliver slugt nogle kameler. Hvor
interessant er det?
Det er meget der vi bruger vores energi. Et godt eksempel kunne jo være om man tilslutter sig
folkeskoleforliget, eller æder det, som Liberal alliance har gjort i stor stil med
Folkeskolereformen. Den formidling af realpolitik til læserne og den debat der opstår, når
man begynder at tænke, om man overhovedet kan stole på det der bliver sagt i en valgkamp.
Eller er det bare realiteterne inden for politik? Det er ikke altid, at vi når ud i de nuancer. Men
det er det der ligesom er rammen om debatten. Kan det virkelig passe, at man kan sige noget
som uddannelsesordfører og så ændre standpunkt fordi man får en ministerbil. Er det sådan
det er?
Mere på detaljeniveau omkring hvordan partierne forholder sig til hinanden i en forligskreds,
det kan også godt være interessant. Så skal det være fordi, at der er nogen fra et parti som
melder ud, noget som de ellers står an for fordi der er med i et forlig. Det der med at sluge
kameler, det er altid en god historie for os. Hvis der er partier der bliver nødt til det.
Troværdigheden og tilliden til politikere og journalister ligger på et meget lavt niveau. Gør I jer
nogle tanker om, hvad det har af konsekvenser, når i bringer historier der bygger på forargelse?
Kan det være med til, at man bliver endnu utilfredse med politikerne i Danmark?
Ja det gør vi da. Det er ikke fordi vi holder store medarbejderseminarer om vores effekt på
folks tillid til politikere eller os for den sags skyld. Men det er noget, som vi ikke kan undgå at
blive konfronteret med, fordi der er så mange undersøgelser der viser hvor man ligger henne.

Jeg tror bare, at der er en klar holdning til, at det ihvertfald ikke er os der skal, for
opbyggelighedens skyld, lave rosenrøde interviews med politikere. Vi kan gøre det med
humor, beskrive valgsejre, vise fascination af politikere og det gør vi også med et glimt i øjet.
Vores fokus, og det er måske også blevet mere intens i de fem år jeg har været på borgen, er,
at der er en opildnet stemning mellem politikere og journalister. Der er også et godt
kollegaskab, men der er en tendens til, at der bliver talt hårdt til os og om os på eksempelvis
sociale medier. Det går selvfølgelig også den anden vej. Men man bliver nogle gange skudt i
skoene, at man kun er ude på at sable dem ned. Hvis man går tilbage og kigger på Ekstra
Bladet for 10 år siden, så vil der måske være et stort samtaleinterview med Villy Søvndal eller det er der, fordi det har jeg lige siddet og læst lige før jeg gik på barsel helt tilfældigt. Det
handler så om, at han har kørt rundt med Lene Espersen hvor de kører rundt i Danmark i en
gammel bil og det er en politisk journalist som har lavet det. Interviewet handlede så om,
hvorvidt de var blevet gode venner, og der blev spurgt ind til “hvordan er det at være politiske
modstandere” og hygge hygge. Den slags journalistik er der ikke meget af i dag - slet ikke hos
os. Men der er også kommet en meget indgribende offentlighedslov, der er en atmosfære af, at
vi muligvis skal smides ud fra Christiansborg, så der er en anden stemning. Det kan godt være,
at det har en indflydelse hos folk - hvor vi også ender langt ude i sumpen, hvor vi trækker
hinanden ned i sølet. Omvendt, hvis man ved, at det man skriver er sandt, så må det være
ledetråden.
Skal vi bruge vores kræfter på at skrive om det vi synes er vigtigt, og som giver et reelt billede
af nogle problemer eller issues, som er værd at vide for læseren, eller skal vi bruge tiden på at
skrive samtalebøger. Der er selvfølgelig perioder, hvor man kan bruge lidt flere kræfter på det
sidste. Det er ikke en irritation overfor politikerne, det er mere en opfattelse af, at vi jo også
bliver nødt til at skrive om det andet, det som er vigtigt. Jeg synes ikke at vi går og er
irriterede på dem eller sammenbidte, men man har en oplevelse af, at det er vigtigt at skrive
om det her, fordi der er noget der ikke er som det burde være. Det er jo ikke ligesom i Tyrkiet,
men der er nogle ting man gerne vil have frem.
Der er kommet en mere no-bullshit tilgang til politisk journalistik. Jeg bliver ikke længere
sendt til receptioner for nogen, for at skrive en lille sjov historier. Det gjorde jeg før i tiden for
Ekstra Bladet, så der er sket en udvikling det er der.
Når du skal tænke den gode historie - hvor meget fylder reel politik overfor konflikt- og
personhistorier?
For meget mig betyder det sidste mest - der kan jeg ligeså godt være ærlig. Min egen læsning
af politisk journalistik baserer sig rimelig meget på det første; jeg læser Politiken, JP, Altinget,
ligesom man gør når man er politisk interesseret. Men mit fokus på, hvad der er interessant
for mig at skrive, er mere et spørgsmål om, hvorvidt der er en potentiel stor historie. Det
handler også om, at vi (EB) får rigtig mange tips på 1224, som er en meget frugtbar tiplinje. Så
der er enormt mange ting man kan kaste sig over, undersøge, som lyder som spændende
historier. Så bliver udspilshistorier kun dækket, hvis det er større lovforslag; effekterne af en
folkeskolereform, effekterne af kontanthjælpsreformen - det har vi også brugt enormt mange
kræfter på. Men bare at nogle mener noget, det beskæftiger vi os ikke med før det når et
håndgribeligt niveau rent politisk. Hvis man skal være lidt hård, så overlader vi nok meget af
den daglige debat til andre.

Hvor meget lader i jeres journalistik styre af hvad der bliver læst i forhold til læsertal?
Jeg synes ikke, vi lader os styre af hvad der bliver læst, men der er ingen tvivl om, at hvis man
får fat i noget man mener er en god historier ud fra nogle journalistiske kriterier, så
forstærker det det jo nok, hvis man oplever, at det bliver læst. Vi oplever også, at der er noget
vi mener er en vigtig historie, men så hvis det overhovedet ikke bliver klikket på eller købt,
hvis det heller ikke kan ramme forsiden, og det kun er dig selv og din kollega, der mener det
er en god historie, men den ikke bliver læst, så ryger den jo ud. Sådan er det.
Men det er ikke fordi vi på forhånd laver analyser af, hvad der er en ordent klikbasker eller
kæmpesælger. Men det præger det jo naturligvis, at jo flere der bakker op om det ved at læse
og kommentere. Og så som med al andet journalistik bliver det citeret, bliver det en større
debat i andre medier, så kaster man også noget mere kul på - beskriver ny udvikling i sagen og
så videre. Men hvis det er noget på side 17, eller det ligger på fjerde dæk i sitet, som der er én
der har kommenteret, så får det ikke så meget gas.
Det sidste jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om det er, om du har nogle tanker om den her
onde cirkel du er inde på i forhold til offentlighedsloven, i føler i skal være skarpere på
politikerne og så videre. Set oppefra, har du så nogle tanker om, hvad man kunne gøre ved denne
situation uden at kaste sin journalistiske integritet fra sig? (33:00)
Grundlæggende er jeg ikke overdrevet bekymret. Jeg dækker en del udenlandsk politik
efterhånden for Ekstra Bladet; jeg har dækket Trump, jeg har dækket brexit - og den politiske
samtale der er i Danmark, er enormt civiliseret i forhold til, hvordan det fungerer i andre
landet. Den er mere nuanceret. Der er stor respekt for, at der kan være forhold der kan
forklare en situation - sådan er selv hos Ekstra Bladet. Hvis der er en god forklaring på hvorfor
noget er som det er, så bliver det ikke bare en ensidig historie. Jeg var på efteruddannelse i
London, hvor vi besøgte politiske medier derover. Her er det sådan, at hvis der er noget, som
virker som en god historie, så bliver det en god historie - uanset om det er det eller ej. Hvis det
virker som en god historie, så er forsiden hjemme! Der er en meget hårdere vinkling på
tingene og der er også større politiske konsekvenser af det. Jeg ved ikke om man kan sige, at
medierne er skyld i Brexit, men det er de også. Der er ligesom en klar højreorienteret bias
derover.
Herhjemme er der rimeligt gode forhold. Når det så er sagt, tror jeg også, at det er vigtigt, at
man er klar over, at man er med til at beskrive og bevare en samfundsform. Og den vigtig at
holde fast i. Vi tror på, at det vi gør, er med til at hjælpe i den rigtige retning. Jeg tror, det er
vigtigt at holde fast i den grundlæggende gode stemning der er mellem journalister og
politikere i Danmark. At man ikke forværre situationen, det vedgår både politikere og
journalister. Det kan godt være at vi (som journalister) har skiftet emnevalg, vi kaster os mere
over nogle typer af historier, men vi har ikke ændret kriterier for, hvornår noget er en god
historie. Vi har ikke ændret kriteriet for, hvornår man hænger nogen ud på forsiden. Og hvis
man begynder at sige, nu går vi efter personen, deres udseende, køre kampagner rettet mod
partiledere, som ikke bunder i politisk substans, så begynder vi at have noget der nærmer sig
et demokratisk problem fra mediernes side. Det er derfor vigtigt at holde fast i de sunde
journalistiske kriterier, som jeg synes der er i Danmark. Holde fast i, at man taler ordentligt til

og om folk. Man kan godt kalde dem øgenavne, det synes jeg godt at man kan. For det er også
sundt, at man kan tale frit om politikere, men man skal ikke svine nogen til.
Der er ikke noget inde i mig der giver anledning til bekymring, men nu er jeg jo også tabloid
journalist og måske lidt hærdet. Der er en konstant skyden på hinanden, politikere og
journalister, men det er jo ikke ensbetydende med, at man er uhæderlig - hverken som
journalist eller politiker.
Men man kigger ligesom på problemerne. Der er nogen der ligger enormt højt i de der
målinger (troværdighedsmålinger), og man tænker, hvorfor fanden ligger de højt. Men det er
måske fordi der ikke bliver talt så meget om de faggrupper. Så jeg ved ikke om det
udelukkende er et skidt tegn, at vi ligger så lavt. Det er ærgerligt, at det bliver ved med at gå
den forkerte vej, men der er nok en helt naturlig forklaring på det. Grundlæggende er jeg ret
tryg. Der er grund til ro i maven over forholdene herhjemme ihvertfald. Men det er
ubehageligt, hvis det begynder at ændre sig meget. Vi holder linjen, men man kan godt være
bekymret for hvordan det går den anden vej - For eksempel i forhold til, hvor mange penge
der bliver brugt på politisk kommunikation. Så er det ihvertfald ikke længere os, der skal lave
de store samtaleinterviews. Jeg så lige, at beskæftigelsesministeriet skal bruge 100 mio på
kommunikation. Hvis et ministerium i Danmark bruger 100 mio, så er der også brug for at
medierne har en anden rolle end bare at udbrede budskabet.
Er der ikke også brug for, at journaliststanden opkvalificeres?
Jo - det er der bare ikke råd til. Problemet er så kommer der nogle fejlskud - hvis man har
brugt meget tid på en historie og den ikke helt er god nok, så er man nødt til at gå med den
alligevel i mangel på bedre. Men man kan da mærke, at hvis der ikke er andet der kan ramme
forsiden, fordi der ikke er ressourcer til det, så er det måske vores redaktion der får den, og så
bliver det måske lidt hårdt sat op. Så kan en forside godt gøre ondt. Det kan være med til at
undergrave pressens troværdighed og så står man med kniben. Det ville være rart hvis der
var ressourcer til vægtning og fravalg og valg af gode historier. Det er måske der det største
problem er for medierne, ressource-spørgsmålet. Også sat overfor politikerne, fordi
summerne der bliver brugt på kommunikation. For eksempel når man tolker en
offentlighedslov meget rigidt, som man havde lagt op til skulle tolkes lempeligt. Sådan nogle
ting ændrer betingelserne og kriterierne. Det er fair nok, at man som ministerium synes, at
man har råd til at fyre en masse medarbejdere, mens man bruger flere penge på
kommunikation, men det skaber et modpres, når man konstant føler sig spundet eller forsøgt
spundet.

BILAG 10
Nikolaj Rytgaard, Jyllands-posten
Hvornår er politik interessant for journalistik og journalister?
Det er det jo.. hvornår er det ikke det? Det er det jo når det er beslutninger, der er undervejs,
der får betydning for borgernes liv og hverdag, eller hvis der er holdninger.. det behøver ikke
at blive til noget hver eneste gang, men hvis der nogen der mener noget så interessant og
debatskabende og relevant, at vi synes det har interesse for en bredere offentlighed, så er det
også interessant at skrive om.
Kan du uddybe det med interessant og relevant?
Det er jo det store spørgsmål, vi også altid stiller os selv; hvornår skal vi skrive noget, og
hvornår skal vi ikke skrive noget? Og relevans, det er jo når det får betydning for nogen. Altså
når, eller hvis partier laver så markante skift i deres politik at det ligesom er værd at notere, at
her der sker altså noget markant anderledes, end vi er vant til. Faktisk på JP har vi lige fået ny
chefredaktør, og han har relevans som et særligt højtvægtet kriterium, og det har vi brugt
mange timer på at diskutere stolpe op og ned, hvad det så egentlig betyder. Men det er jo
sådan noget med konsekvenser for borgernes hverdag og love og regler, der påvirker dem.
Du sagde også debatskabende?
Det er det vel, når det vækker noget i folk, når man ser en holdning, man kan spejle sig i, som
man kan spejle sig i fordi man er meget uenig eller meget enig, eller som giver et nyt
perspektiv på noget, som vi ellers alle sammen er enige om. Vi havde et interview med en
socialdemokrat for nylig, som havde en pointe om, at der er blevet sådan en
religionsforskrækkelse i samfundet, at vi skal ligesom forbyde alle religiøse symboler, og vi
skal tage tørklædet af folk og vi skal.. altså at religion nærmest er blevet sådan noget, hvor
man skal springe ud af skabet, og det er jo ikke fordi det er noget, der bliver til noget, men vi
synes bare det var så interessant en holdning, fordi den er meget imod tidsånden i øvrigt.
Altså der er mange der vil forbyde bederum, nogle vil forbyde tørklæder og religion i det
offentlige rum. Religion skal være en privat sag siger man. Hvor hans pointe ligesom var den
modsatte, både i forhold til hans parti, men også i forhold til hvad den gense holdning er
blandt det brede flertal på Christiansborg. Det var et eksempel på noget, hvor jeg i hvert fald
da jeg lavede interviewet tænkte, det var sgu da interessant, og det var en mand, der selv var
meget religiøs og troende, og jeg kender ikke nogen, som… jeg kender ikke nogen religiøse
mennesker, så det der han sidder og fortæller om, at der er en gud, der elsker ham og tilgiver
ham trods alle hans fejl, det var også enormt interessant, at man kan spejle sig i det.
Når man så beskæftiger sig med, hvad der sker internt i partier, nogle vil kalde det
proceshistorier, hvorfor er det relevant for borgerne?
Jeg ved ikke, om de tusinde artikler i har talt er proces kontra substans, eller hvad det er…
Det er lidt mere nuanceret end som så.
Okay. Min påstand vil jo være, at der er langt flere substanshistorier end der er

proceshistorier i de store medier, og substanshistorierne er de vigtigste, men
proceshistorierne er også relevante, for hvorfor er det, at en beslutning blev som den blev?
Hvorfor er det, at der blev indført grænsekontrol den 4. Januar 2016? Der er den officielle
forklaring, at det er fordi svenskerne har lavet id—kontrol, og hvis ikke vi laver
grænsekontrol også, så risikerer vi en ophobning på banegården. Men når man så gik ind og
prøve at kortlægge processen, så viste det sig jo, at det også var fordi man, Claus Hjort og
Støjberg og sådan nogle, var nervøse for, at man ligesom ville komme bagud, at man ville
komme for sent med grænsekontrollen, at man ville blive overhalet af Socialdemokraterne, så
man på den måde kom til at fremstå fodslæbende, så der var ligesom et eller andet politisk
strategisk hensyn, der gjorde, at man lavede grænsekontrollen, og at i dag, der er 10 eller 5 %
af politistyrken udstationeret dernede med de konsekvenser det har for lokalpolitistationer
og alt det der. Så der får folk, eller offentligheden lige som oplyst, hvilke hensyn er det, udover
de officielle argumenter, der har vægtet, og derfor er proceshistorier også vigtige.
Hvad er en god politisk historie på Jyllands-Posten?
Jamen det er en, der både er relevant for folk, som betyder noget for dem, kan påvirke deres
hverdag, det er også en, der er overraskende, hvor man tænker, ’nå?’ i stedet for at tænke
’nå…’, hvis I forstår hvad jeg mener. Altså hvor man ikke bare sådan ’nå okay, hvad skal jeg
bruge det til?’, men hvor man bliver klogere af den.
Det er i virkeligheden nogle meget brede kasser?
Ja, det er det. Det er jo nyhedskriterierne klassik. Det skal være aktuelt, det skal være
væsentligt, være noget relevant, og hvis der er noget kant i det, konflikt, som det jo hedder, så
gør det heller ikke noget, for hvis det bare er en historie om noget, som alle er enige i, så er
der ligesom ikke noget debatpotentiale i det. Så på den måde læner det sig jo meget op ad de
klassiske kriterier.
Hvornår kan en politiker få taletid? Hvis I får en henvendelse, hvad skal der så til for, at I vil give
vedkommende taletid eller tage forslaget op, eller hvad det måtte være?
Det skal være så interessant og så nyt… altså leve op til alle de kriterier der. Man kan sige, der
er to slags historier, der er dem hvor partierne eller politikerne selv henvender sig og siger,
jeg har det og det forslag eller mener det og det, er det noget, I vil skrive om? De historier er
der mange af. Den anden slags historier, er de ideer vi selv får, som jeg også synes er de bedste
historier og sjoveste historier at lave.
Hvorfor?
Fordi hvis det er noget politikerne selv kommer med, så er det jo deres budskaber man
videreformidler, og det er der som sådan ikke noget galt i, det kan jo være interessante forslag
eller interessante meninger, de kommer med, men jeg synes jo det meste interessante er
sådan noget som, at Socialdemokraterne hidtil har været imod at sænke kontanthjælp til
flygtninge og med bandepakken, der gik man lige pludselig med til det. Selv om de har stået
mange, mange gange og sagt, vi skal ikke gøre børnefamilier fattigere. Det skal de jo stilles til
ansvar for; hvorfor vil I så gerne være med til det nu? Hvad har ligesom ændret sig på det ene

år, fra I stemte nej til det, til I nu stemmer ja til noget, der er tre gange så hårdt?
Betyder politikerens position noget?
Ja, hvis formændene stiller op til interview, så har det jo en helt anden vægt end hvis den
yngste nyvalgte stiller op med de samme meninger.
Hvad med partiernes position og størrelse?
Det afhænger så af, om partierne ligesom har noget at skulle sige i en sag. For eksempel kører
boligskat-forhandlingerne stadigvæk, og det dækker vi jo ret intensivt, og rundt om bordet,
der sidder regeringspartierne og så sidder S, DF og R, der er det rent ud sagt lidt ligegyldigt,
hvad SF mener i den sag, for de har ikke nogen indflydelse i den forhandling. Og på samme
måde hvis du skal skrive om alle de forlig, der er på Christiansborg, så er det også mere
relevant at høre de partier, der er med i forligene og som har vetoret og som kan kræve ting
og alt sådan noget end de partier, der står uden for forliget. Altså selvfølgelig kan det være
relevant nok at høre Enhedslistens meninger om, hvorfor folkeskolereformen er en dårlig ide.
Man er jo ikke udelukket fra artiklerne, bare fordi man ikke er med i forligene, men det er
mere relevant og interessant og høre, hvad forligspartierne har at sige.
Betyder det så også noget, hvor en ide eller historie fra en politiker eller et parti kommer fra – i
forhold til om man vælger at tage historien op? Eller kan det være ligeså relevant at høre et
politisk forslag fra et parti med få mandater i Folketinget?
Ja, det kan det godt. Spørgsmålet er hvor langt det kommer frem i avisen. Altså hvis
Socialdemokratiet, som det største parti, lige pludselig mener et eller andet radikalt nyt eller
har et eller andet helt nyt forslag, så er det forslag nemmere ved at komme på forsiden end
hvis Radikale… eller det er heller ikke udelukket, vi har også haft Radikale forslag på forsiden,
fordi – det var faktisk et boligskatteforslag – fordi de nemlig spiller en rolle lige i den historie
og i den kontekst. Men hvis du er fuldstændig ude af kontekst og ude af timing, og nu mener
Enhedslisten et eller andet om afgifter på nødder, så har det lidt svært ved at komme i avisen.
I forhold til fordelingen af proces- og substanshistorier, hvis vi skal bruge de overskrifter, gør du
eller I jer så nogen overvejelser om, hvor meget tingene skal fylde, altså mængden af artikler?
Det er ikke sådan, at vi sidder og tæller, nu har vi haft tre proceshistorier, så nu skal vi holde
lidt igen. Hver eneste historie, hvad end det er substans eller proces, skal jo ligesom vejes på
sin egen vægt. Det sidder vi ikke og gør op.
Men du har en fornemmelse af, at substans det fylder mere?
Jamen det gør det. Vi sidder dybt, dybt nede i, hvad skal ejendomsværdiskatteprocenten være
for boliger, der koster over 5 millioner, altså proportionen i boligbeskatningen. Skal
skatterabatten være bundet til boligen eller skal den være bundet til ejeren eller skal den
udfases over 20 år eller først når boligen sælges? Altså alle de der, det er jo substans. Og selv
hvis vi laver en proceshistorie, så skal der også være substans i den. Det kan godt være, at
processen ligesom er det bærende, men den proces har jo ført til et eller andet substantielt, et

substantielt forslag eller en substantiel lovændring, er jo også en del af en proces, men derfor
skal altid være substans i historierne. (13.30-14.00: Det her stykke er lidt uklart på grund af
blæst).
Hvad med historier, der handler om, gad vide hvem der bliver formand næste gang i Venstre?
Eller gad vide hvorfor Øzlem melder sig ud af SF?
Ja, det er rigtigt. Det er de reneste proceshistorier. Dem har vi lavet mange af. Altså de der
med Venstre-formandsopgøret, og hvem er nummer to, og da Thorning sad der, hvem skal
overtage efter hende? Men det er jo også lidt ud fra hvad der interesserer folk, men i en eller
anden grad fører det jo også til noget substans, om det bliver Jensen eller Støjberg, der bliver
formand for Venstre, så vil det få en substantiel betydning for hvad Venstres politik bliver.
Er det så altid ud fra den vinkel at historien bliver fortalt, eller kan den godt fortælles for spillets
skyld?
Altså når man går ind i det, bliver det jo også beskrevet, hvad Jensen mener om globalisering
og udenlandsk arbejdskraft, og hvordan Støjberg ligesom lægger trykket anderledes på
stramninger. Men jeg vil sige, lige de der historier om, hvem der skal være den næste formand,
det er ren proces. Men det er også en vigtig proces. Og det er relevant, fordi hvem skal være
statsminister næste gang?
Du skelnede mellem ’nå?’ og ’nå…’. Hvordan vægter I, i den forbindelse, forholdet mellem
oplysning og underholdning?
Oplysningen vægter tungest, men underholdningen skal indgå al den stund, at du kan oplyse
nok så meget, men hvis ikke der er nogen, der gider at læse det, fordi det er skrevet som en
eller anden ministeriel bekendtgørelse, så er det jo lige meget. Det er lige meget, hvis folk
læser de to første sætninger og tænker, (utydeligt) det her det gider jeg ikke læse, så kan
ligeså godt lade vær med at møde ind på arbejde. Så altså, jeg bruger meget de der, altså hvis
jeg skal lave nogle større historier, og støder på noget, som er sjovt eller pudsigt eller
paradoksalt eller sådan noget, som måske ikke har så meget bund i sig, men som bare kan
være sådan en indgang på historien, som gør, at man gider læse den. På den måde bliver de
der sjove, underholdende, kan du kalde det, eller fascinerende ting, flettet ind i. Men der skal
ligesom være noget bund bag det.
Er der dele af det politiske landskab, som er mere sexet end noget andet, og vil få noget til at
falde i baggrunden, fordi området er så kompliceret, at det er svært at gøre underholdende og
læseligt for den almindelige læser af JP?
Jeg tror kun jeg kan ét eksempel på det, altså en historie, der var så kompliceret, at det var
umuligt for os at forklare til almindelige dødelige. Men ellers så vil jeg sige nej. Jeg vil mene at
du kan tage alle historier, uanset hvor røvkedelige de er, om det handler om, hvordan
skattelettelser påvirker arbejdsudbudselasticiteten på hvor mange timer man lægger, det kan
du godt fortæller på en måde, så folk gider læse det. Men du tænker på, om der er emner, der
er for kedelige?

Ja, eller om der er politiske områder, som får mindre fokus af medierne, selv om det er relevant
oplysning for læseren?
Altså de områder, vi prioriterer er jo dem, der er diskussion omkring. Vi skriver jo ikke så
meget om betalingsbalancen længere, som man gjorde i ’70’erne, fordi betalingsbalancen er
ikke et problem. Det er heller noget, man diskuterer politisk. Så der er hele tiden sådan tre
balancer mellem vælgernes dagsorden og politikernes dagsorden og mediernes dagsorden og
de tre, vil jeg tro, flugter meget med hinanden.
Hvad var det for en historie, som var for kompliceret til at fortælle?
Det var et hjørne af Venstre-regeringens boligskatte udspil, hvor de havde en påstand om, at
man sparede, eller man aflyste ti tusindevis af kroner i grundskyld, og når du gik det
regnestykke igennem, kunne man godt stille spørgsmålstegn ved den måde at stille det op på.
Men det var simpelthen så teknisk kompliceret, at det ville være umuligt at forklare. Der
måtte vi give op.
Hvis vi ser idealistisk på journalistikken, har den jo en ide om, at det også handler om at oplyse
borger og gøre dem til engagerede samfundsborgere. Kan du sætte lidt ord på, om JP lever op til
det ideal i dag?
Det synes jeg jo, vi gør. Problemet er bare, at folk ikke gider at læse det. Fordi deres tid går til
så meget andet. Altså vores monopol på informationer er jo blevet brudt for længst. Folk vil jo
hellere scrolle ned ad deres feed, end de vil betale ti kroner for en baggrund om, hvorfor
grænsekontrollen blev indført. Så jeg synes, vi leverer på de der idealer som branche, men vi
leverer jo ikke i forhold til at få folk til at købe det og læse det i tilstrækkelig grad, fordi der er
kommet nogle nye mastodonter på mediemarkedet, som vi endnu ikke ved, hvordan vi helt
skal håndtere.
Har du nogen bud på, hvordan man kunne gøre interessen større igen eller blive en vigtig spiller?
Mit bedste bud er at skrive historierne, så folk gider at læse dem. Helt lavpraktisk.
Er det så stadigvæk at følge nyhedskriterierne og det samme ideal?
Ja, det er bare et spørgsmål om, hvordan du skal formidle det. Altså emnerne og tilgangen er
den samme. Vi skal oplyse offentligheden, vi skal blotlægge afstanden mellem ord og handling
hos politikerne og afsløre, når de snyder og alt sådan noget. Og spørgsmålet er så, hvordan vi
skal formidle det, og der synes jeg mange medier kunne gøre meget for at formidle det bedre.
Det er i hvert fald noget vi selv kæmper dagligt. Altså når man ligesom overtager kildernes
sprog og vendinger, så kommer du for langt væk, så bliver det for svært at læse. Jeg tror ikke,
det er den endelige løsning. Bare fordi vi skriver det bedre og skriver det ordentligt og mere i
øjenhøjde, får vi jo ikke nødvendigvis folk til at købe vores indhold. Men det er mere sådan en
markedsting, at vi ligesom gav medierne væk gratis i starten af 00’erne, og nu er folks
betalingsvilje på nul, og det kommer til at tage en generation før den er oppe på noget, vi kan
bruge til noget.

Hvad med spørgsmålet omkring troværdighed? Når man kigger på journalister og politikere, der
ligger ligeså lavt som brugtvognsforhandlere.
Jamen der er også meget at gøre. Altså for det første så er det jo interessant, at hvis man ser på
de tilsvarende målinger i Storbritannien, der deler man jo journaliststanden op, så du spørger
til sladder-journalisterne og så spørger man til broadcasting og alt sådan noget, der er faktisk
en stor forskel der. Så jeg synes faktisk ikke, det er måske ikke så slemt, som det umiddelbart
ser ud, men selvfølgelig er det slemt, fordi vi ligger dernede som én stand. Og den eneste måde
at komme ud af det er at være meget mere tydelig i sin kildedeklaration, altså hvor har vi de
her oplysninger fra og sådan noget. Der har man før måske taget for givet, at vi ikke behøver
at skrive, at de har oplysninger stammer fra der og der. Det er jo sådan et spørgsmål om
åbenhed.
Kan journalistikken være med til at gøre noget ved politikerleden uden at det skal blive
mikrofonholderi, som alle selvfølgelig vil tage afstand fra?
Det synes jeg nemlig er lidt et dilemma. Det er også sådan noget Søren Pind har en pointe om.
At presse og politikere er ligesom i samme bås i forhold til at sikre demokratiets stabilitet, og
på en eller anden måde har han jo ret i det, men vi er jo ikke i samme bås. Vi er der jo for
fanden for at holde dem i ørerne og kontrollere, hvad de laver og er det lovmedholdeligt, eller
gør det et og siger noget andet, og altså den største kilde til politikerlede de seneste år har
været den løftebrudsdiskussion, der opstod efter 2011. Skulle vi have ladet være med at
dække det faktum, at man på mange punkter gik til valg på et og gjorde noget andet efter
valget? Så synes jeg først for alvor, vi er blevet et svigt. Så jeg kan ikke lige se… politikerlede
tror jeg også bliver næret af Lars Løkkes tøjsag og GGGI, og vi vil jo heller ikke bede Ekstra
Bladet om at lade være med det for at mindske politikerleden. Så jeg tror min bundlinje er, at
det er politikernes opgave og klare den, for hvis først vi… vi skal ikke gå ind og glorificere
politikerstanden. Selvfølgelig er der en grænse, jeg synes jo ikke vi skal rode i deres
skraldespande (utydeligt). Der var også en fin artikelserie i Berlingske for nylig om
debattører, der står på sidelinjen og ikke vil stille op, men gerne vil have alle mulige meninger,
det synes jeg også er en slags… det er jo en artikelserie der ligesom giver politikerne det, at de
trods alt står ved deres holdninger og stiller op, det stiller dem da i et godt lys, at de i
modsætning til debattører stiller op og tager tæskene og går ind i politik, selv om det hverken
er specielt vellønnet sammenlignet med andre lande og selv om du får rodet din skraldespand
igennem og får gennemlyst dit arbejdsliv og dit privatliv. Men jeg tror, den ligger sgu hos dem
selv, det tror jeg er min bundlinje, for hvis først vi går ind og prøver og afbøde politikerne, så
vil vi komme til at svigte nogle kerneopgaver.
Vi har kigget på de her artikler efter omkring 12 kriterier, og vi har blandt andet skelnet mellem
kritik og konflikt, hvor vi har sagt at konflikt inkluderer to parter, og kritik er når der kun er en
part, der uimodsagt kritiserer en anden. Og der fylder kritik faktisk rigtig meget, hvor vi så stiller
spørgsmål ved, om der kan være noget i journalistikken, som fordrer kritikken i stedet for
konflikten? Kunne der ligge noget der, hvor man i den journalistiske stand måske kunne være
bedre til at huske på idealet om at have kilder fra begge sider af en sag?
Ja, det er da i hvert fald et kæmpe problem, hvis I har talt jer frem til, at en stor del af de
tusinde artikler er kritik uden at modparten bliver hørt, for det står sådan set i de

presseetiske regler, at de kritiserede parter har ret til at blive hørt. Så det er da et kæmpe
problem, hvis det er tilfældet. De skal høres, det er meget simpelt.
Og de skal også høres, selv om det er en politiker fra et parti, der kritiserer en politik fra et andet
parti?
Ja, det skal de sådan set. Så det er da for dårligt, hvis det er tilfældet.
I princippet skal svar og modsvar jo stå i samme artikel.
(30-32: snak om hvordan vi har kodet)

BILAG 11
Peter Kofod Poulsen, Dansk Folkeparti
Hvordan er det muligt for en politiker at komme ind på mediearenaen?
Der skal mange ting til. Noget af det første jeg fandt ud af var, at det krævede en eller anden
form for mobilitet i forhold til at stille op. Hvis man kan være et eller andet sted klokken seks
om morgenen eller klokken meget sent om aftenen. Jeg startede i Sønderjysk lokalpolitik, og
det er sådan egentlig min første interaktion med medierne. Der var det helt klart, at jeg ikke
var særlig interessant som byrådsmedlem (1:00), med mindre man kunne stille op i en ferie,
hvor andre var ude at rejse - eller mellem jul og nytår. Hvis man ville tage telefonen og lave et
interview dér – Eller hvis man var tilfreds med en fodnote på side 18. Så når man havde lavet
hundrede af dem, plus hundrede læserbreve så kunne det være, at man var så veletableret i
det lokale miljø, at så kunne man begynde at få lidt redaktionel omtale. Herover er det noget
helt andet, fordi der er så mange konkurrerende medier. Der er ikke noget monopoltilstand.
Det jeg gjorde i starten, det var, at jeg sørgede for at holde mig til. Sørge for også at være
herovre i ferierne. For der vidste jeg, at de andre folketingsmedlemmer var ude af huset, så
hvis der var et eller andet, som man kunne kommentere, så kunne jeg lære nogle nye at kende
– jeg kunne lære til nye områder at kende, politiske områder. Ja, jeg ved ikke, om det er svar
nok?
(2:00) Har du nogle bestemte overvejelser, når du skal optræde i medierne? Er der eksempelvis
noget du ikke vil stille op til?
Helt sikkert! Jeg vil gerne vide, hvad det nogenlunde kommer til at handle om, for ellers så kan
jeg ikke forberede mig. Det tror jeg gælder for os alle samme. Jeg har ikke lyst til at stå i et
eller andet interview, hvor jeg ikke ved hvad det skal handle om. Jeg havde en helt forfærdelig
oplevelse i sommeren sidste år på TV2 News. Det er simpelthen det værste jeg nogensinde har
prøvet. Hvor jeg simpelthen blev snydt ind – det det var simpelthen fordi, at ellers så var jeg
ikke kommet. Det handlede om tonen i debatten, og den kan man jo mene meget om, den kan
der siges meget om. Og man kan sige særligt meget om tonen i udlændingedebatten. Det
handlede om en eller anden meningsmåling, som der skulle gives, en treminutters reaktion på,
og det vil da gerne give. (3:00)Det udviklede sig så til et 11-minutters langt interview, hvor jeg
skulle forholde mig til alt muligt, som Mogens Camre måtte have sagt for ti år siden. Det kan
jeg jo ikke kommentere på, det er jo et ledelsesspørgsmål, så der er i virkeligheden nogle
forventninger fra en TV-stations side om, at jeg skal forholde mig til ting, som man jo, hvis
man har en IQ, der er en lille smule højere end en pakke våd havregryns, så vil man jo godt
kunne indse, at det vil jeg jo ikke kunne kommentere på. Jeg får ikke lov til, at gå i rette med
ledelsen, eller banke løs på en af vores medlemmer. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Så
der er nogle overvejelser der, hvor jeg tænker, at der er nogle mediefolk der bør overveje,
hvad man sætter os til at kommenterer, og om vi har en reel mulighed for at kommentere det
vi bliver bedt om at forholde os til.
(4:00)Hvad gør sådan en situation for relationen mellem dig, og i dette tilfælde TV2 News? Er
der en kold distance mellem jer – selvom du er afhængig af deres opkald? Hvordan handler man
sig ud af en sådan situation?
Jeg satte mig ud i bilen. Jeg skulle hjem til Jylland, og jeg tror at jeg sagde for helvede hele

vejen til Storebæltsbroen i raseri over, det jeg havde været udsat for. Men efter det, måtte jeg
bare lægge det bag mig. Jeg lavede en aftale med mig selv om, at når jeg kørte over broen, så
var det en ny tid – så var det glemt. Det var jeg nødt til, uanset hvor rasende jeg følte mig,
uanset hvor mange vrede mails jeg modtog efterfølgende, som synes, at det sådan nogle
fætter-forklar-mig-røv-svar – alt for meget politiker- og udenomssnak. Jeg fik utrolig mange
klager på den der. Det gjorde mig sådan set endnu mere træt af situationen, men det er man jo
nødt til bare at lægge bag sig, fordi jeg vil da gerne i News igen dagen efter, for at kommentere
på en eller anden sag der skulle være interessant for mit område.
Jeg tænker, at hvis jeg havde været journalist, så havde jeg haft en større mulighed for at sige
fra overfor politikere der havde opført sig tåbeligt – hvad der sikkert også er mange politikere
der fra tid til anden gør. Men jeg ønskede ikke at lave ballade ud af det.
(5:00)Så den magtrelation der er mellem medier og politikere ligger i din optik relativt meget på
mediernes banehalvdel?
I hvert fald i høj grad, ja. Men så vil jeg da heller ikke være sådan en, som vi kender fra
fodboldholdet, der får det mindste puf, der vælter om i græsset og råber frispark. Sådan et
skvat vil jeg da ikke være. Og det vil jeg da heller ikke være i mediernes optik, så engang
imellem får vi knubs, og sådan er det bare. Det jeg i hvert fald håber er, at journalisterne
tænker, det er, at vi i Dansk Folkeparti vil finde os i lidt mere. Vi er med i konkurrencen, også i
den hårde ende, hvor det ikke er sjovt mere. (6:00)Så ser det ikke altid kønt ud, men det er
simpelthen nødvendigt at politikere tør kaste sig ud i ting, hvor det ikke altid er heldigt det
der kommer ud.
Har I i DF en aftale om, hvordan man håndterer medier, eller er det op til den enkelte politiker?
Det er meget op til den enkelte politiker selv. Vi har selvfølgelig en lille pressetjeneste, som vi
sparer med. Der er det primært Søren Søndergaard, som jeg går til hvis jeg er sur over et eller
andet. Nogen har udsat mig for et eller andet. Eller jeg er i tvivl om hvordan jeg skal håndterer
nogle ting, så ringer jeg til Søren og spørger. Hvordan har i håndteret dette i de sidste tyve år?
I har ikke en samlet plan for hvordan man gør det?
Nej, vi har ikke en masterplan for det der. Mange af dem der ringer, kender vi jo fra gangene
her. Flinke og rare folk som bare er interesserede i at få en kommentar på den historie de
sidder med. Det er jo helt legitimt. I 99% af tilfældene er det jo en udmærket oplevelse. (7:00)
Så er der nogle ganske få trælse episoder. Det lever vi så med.
Hvad er det for et mulighedsrum der opstår, når man bruger trykpressen fremfor TV og radio?
Ja, jeg kan faktisk bedst lide at komme i de trykte medier. Det skyldes, at vi har mulighed for at
have et meget langt interview, hvor vi kan snakke om forskellige ting, elementer og vinkler på
det. Og så udvælger journalisten et eller andet, som er godt at tage i, kan man sige. Så er det
ikke længere et spørgsmål om, at folk de skriver til mig på Facebook, hvis mit hår har været i
uorden eller et eller andet. Jeg synes det er befriende, at have med trykte medier at gøre, fordi
der ligesom er et filter mellem mig og læseren, som der ikke er på TV eller radio. (8:00)
Trykte medier er et behageligt medie. Det afhænger selvfølgelig også af journalisten. Jeg har

fundet ud af, at der er to slags journalister, når vi snakker om trykte medier. Der er dem der
interesserer sig for, at sige noget på en bestemt måde, der giver anledning til et flabet citat, og
det kan der jo være klik i. Og så er der dem der oprigtigt brænder for at finde ud af, hvad vi
mener om emnet, og er mindre ligeglade med, om jeg har en heldig eller en uheldig
formulering. Den sidste type er jo klart den bedste. Dem vil man gerne bruge tid på at hjælpe.
Den reele politik, som er dit arbejde – føler du er nemmere at udtrykke via trykpressen?
Ja. Hvis det for eksempel er News eller rapporterne på Radio24syv, så bliver det hurtigt et
spørgsmål om politisk fnidder. Sådan nogle medier (9:00), egner sig til mellemregninger. TV2
News er sådan nogle der står, når vi går ud af en dør men ikke har en aftale – og spørger
”hvorfor har I ikke en aftale?”. Og så sidder de der 8000 politiknørder, der ser News hver dag
og tænker, at det var noget værre noget. Det er sådan nogle der står og jagter ude foran
samrådslokalerne. Det tror jeg faktisk ikke er godt for demokratiet. At vi har de der live
medier, der bare stiller op på pletten, uanset hvad det måtte handle om. Det tror jeg er skidt
for demokratiet. En gang imellem ser man jo også hvor uskønt politik jo kan være. Det er lidt
med pølser som med politik, vi har ikke lyst til at se produktionen, men vi vil gerne have
resultatet. (10:00)
Hvordan ser du politik journalistiks rolle i samfundet? Hvordan er det, og hvordan burde det
være?
Jeg er bange for, at det er meget svært at gøre noget ved den måde, det foregår på i dag. Den
gang jeg var dreng læste alle avisen. Det var fantastisk for der læste man også alt det man ikke
interesserede sig for – det fik man også et opdrag i. Der kan jo sagtens være historier, som er
ekstremt relevante for os alle samme, men som medierne ikke kan afsætte på sociale medier
fordi de eksempelvis er kedelige. Den der vifte mangler vi – viften af forskellige nyheder, som
er vigtige for os alle samme at vide, så vi kan forholde os og guide os rundt i demokratiet. Nu
læser vi kun ting vi er enig i. Det vil sige, at når jeg ser mine venners Facebook – jeg har nu en
alsidig venneskare – men når jeg ser mit feed, så vil jeg tro, at der er en overvægt af historier,
der handler om, at udlændingepolitikken i Danmark er for slap. (11:00) Det bliver jeg jo ikke
klogere af at læse. Det bekræfter mig jo bare i noget jeg allerede mener. Så den politiske
journalistik, tror jeg, har det rigtig svært, fordi vi kun bruger den del af det som vi synes er
rigtig eller som interesserer os. I stedet for at læse alt det der går os imod. Jeg er begyndt at
holde Weekendavisen. Alene fordi jeg fandt ud af, at efter Martin Krasnik er blevet
chefredaktør, så er den blevet trukket fem skridt til venstre. Og det synes jeg sådan set er et
meget interessant modspil at forholde sig til. Der er garanti for, at hver weekend når jeg åbner
avisen, er det ikke noget der går i min retning – og det er nok meget sundt for mig som
menneske.
Kan du prøve at sætte nogle ord på din oplevelse af, hvad medierne interesserer sig for når det
gælder politik? Hvad er den gode politiske historie? Hvad vil politisk journalistik gerne
beskæftige sig med?
Ofte tror jeg, at man (medierne) tror, at læseren eller seeren er dummer end vedkommende
er. Det kommer ofte i relation med, at nu har der været en bestemt sag. I mit tilfælde kunne
det være, at en kvinde er blevet voldtaget – sagen har været i byretten. De her tre mænd er

blevet frikendt – dette er en sag der har kørt i hele Danmark – og så skal vi alle sammen
forholde os til om reglerne er skruet sammen på den rigtige måde. Om det er som det skal
være. Forholde os til en eller anden konkret sag (13:00). Det føder så nye beslutningsforslag
til folketingssalen, og afføder en politisk diskussion på baggrund af, at nu er der en eller anden
sag der kan læses ind i en bestemt sammenhæng. Der er en sag der giver anledning til, at der
er nogle ting, hvor man med rette spørger ”virker det her?”. Men jeg tror faktisk, at medierne
har langt større indflydelse end man lige går og tror. Der er altså mange beslutningsforslag,
der er blevet lagt ned i folketingssalen på baggrund af, at en eller anden politiker en sen
eftermiddag, har været lidt for hurtig og sagt ”vi vil fremsætte et forslag” eller ”vi vil indkalde
til samråd om det her”. Så man har faktisk en enorm magt som journalist, fordi man hurtigt
kan få en politiker til – i hvert fald en politiker der ønsker at fremstå handlekraftige – til også
at gøre et eller andet som reaktion på, at nu kører der en bestemt historie (14:00).
Betyder DF’s størrelse noget for jeres mulighed for at komme i medierne?
Vi har jo et kæmpe stort problem, og det har vi haft i ti år, og vi har det nok også de ti næste år.
Nu kommer der virkelig en bøvs af træthed over de danske medier og det er, at der er så
mange journalister der først taler med en minister eller en regeringsordfører, og så for at få
en anden kommentar, så ringer de til Socialdemokraterne. Når Socialdemokraterne har
regeringsmagten, så ringer de til Venstre. Så det er altid de to partier der står overfor
hinanden, og får mulighed for at markedsfører deres synspunkter. Det er jo frustrerende at
stå som det største blå parti, som har en række særstandpunkter i forhold til begge blokke,
(15:00) og har i virkeligheden svært ved, at få lov til at fremføre det synspunkt. Jeg kender det
fra mit eget område – når Søren Pape har sagt noget, så går der en time, så er Trine Bramsen
på TV, så kan jeg nok godt regne ud, at så går der cirka halvanden time så er jeg nok selv på.
Men vi kommer altid sidst i den rækkefølge – og det er uanset hvordan regeringen så er skruet
sammen. Det er et problem – og det er træls for os.
Er det et problem fordi i har en størrelse der gør, at I burde blive hørt mere?
Ja, problemet er jo, at selv mindre partier i blå blok tages fremfor os, fordi man tager kun en
regerings kommentar og der er vi ikke en del af den, og så tager man socialdemokratisk
kommentar, for der regner man jo er oppositionen. Så lukker man egentlig øjnene for, at der
er mange andre der kunne mene noget. (16:00) Nu synes jeg, at vi er særligt berettiget til det
på grund af vores størrelse, men der kunne også sagtens være et særstandpunkt blandt nogen
af de her små venstrefløjspartier. Der kan sagtens være nogen der har et eller andet bud på
noget, som vil nuancere debatten.
Det bedste eksempel er nok for nylig. Det var så Jyllandsposten, og det var dengang man
skærpede straffene for ulovlig våbenbesiddelse, hvor vi doblede minimumsstraffen fra et år til
to år. Det gjorde vi i forbindelse med finansloven, hvor vi afsatte penge til det. Det var Peter
Skaarup og jeg der forhandlede det hjem. Nu har Søren Pape så meget travlt med at sige, at det
jo er regeringens politik og det er jo fair nok, men så har JP skrevet en artikel om det, og
outcommet af det var, at første havde man tre spalter med Søren Papes pressemeddelelse
tilkendegivet, og så var det Trine Bramsen der sagde, at de det her enkle tilfælde kunne man
godt gøre det – og Preben Bang synes også, at noget af det var godt. Artiklen slutter med, at i
øvrigt tilslutter Dansk Folkeparti til lovforslaget. Det var sådan set vores forslag.
Det oplever alle andre partier jo nok også, så jeg skal lade være med at sidde her og tude.

Hvis du skulle komme med et bud på, hvordan man kunne gøre nogle ting anderledes indenfor
politisk journalistik – har du gjort dig nogle tanker om det? For at hæve troværdigheden for
politikere og journalister.
Ja, det er jo det store spørgsmål. Hvordan gør vi hele systemet meget bedre? Det er jo et meget
vanskeligt spørgsmål. Jeg tror, at noget af det som gør, at danskerne mister tilliden til
journalister og også politikere, men mest journalister i det her tilfælde, er at når folk de hører
om journalister og navnestof, så er det i forbindelse med, at en eller anden journalist bliver
spindoktor, og hjælper en eller anden politiker med at fabrikere løgnehistorier og alt muligt
andet. Eller en spindoktor bliver journalist på et etableret medie. Jeg tror, at der er rigtig
mange mennesker i det her land, som kigger på slotsholmen og betragter det som en stor
familie, eller fætter-, kusinefest. Hvor man den ene dag kan være spindoktor og den anden dag
være journalist. Det tror jeg, at mange mennesker synes er uærligt. Så kan man være nok så
professionel. Jeg kender mange dygtige journalister her fra huset, hvor jeg tænker, at de er
meget professionelle og meget dygtige, men det er jo ikke det danskerne ser.
Hvorfor er det et problem, at man betragter det som en fætter-, kusinefest?
Så er det jo en lukket fest, hvor nogle få, et lukket selskab, der kun kommer i nogle bestemte
kredse i det her samfund. Lukker sig om sig selv fra resten af landet. Der er meget langt, hvis
man kører fra Øster Løgum i Sønderjylland til Christiansborg, og der er sjovt nok længere den
anden vej.
Og så må jeg også komme med den kritik, at der er alt for mange journalister der har
København som udgangspunktet. De der gange hvor man i radioavisen hører, at de omtaler
København som ”byen”. Eller ved sidste valg hvor medier sendte folk til udkantsdanmark, det
berygtede Sønderjylland for at beskrive det gule Danmark. Og vi gik rundt, der hvor jeg bor og
talte om, hvorfor i alverden er der ingen medier der sender nogen til Nørrebro, og skriver om
hvad fanden der gik galt der. Alternativet og Enhedslisten fik halvdelen af stemmerne – det er
jo et vanvittigt sted. Det ville vi da gerne have læst om, men i stedet er det os der bliver dyret i
montren, som der bliver peget fingre af. Det er jo arrogance på et vanvittigt højt niveau.
Har medierne en eller anden elitær agenda – er medierne præget af en bestemt holdning?
Det er klart. Journalister er – og det ved vi fra undersøgelser – mere venstreorienterede end
resten af befolkningen. Det er ikke nødvendigvis noget problem. Jeg kender ikke nogen her i
huset, hvor jeg tænker, at det var et problem, at de havde en eller anden holdning. Så det ser
jeg ikke som noget problem. Men jeg oplever helt klart den her faktor med, at København i
forhold til resten af landet spiller en større rolle end man lige går og tror. Og er man i tvivl,
kan man spørge i provinsen. Og der er udgangspunktet bare for rigtig mange journalister jo
København. Det er byen! Nede ved os er vi i hvert fald skeptiske overfor den slags.
Vi talte om, hvad der skal til for at bryde igennem mediemuren. Du er jo relativt ny. Hvordan
oplever du, at du skal gøre dig til overfor dine kollegaer? Er man god til at give plads til de nye,
eller taler man kun med dem der sidder ved magten?

Jeg synes generelt, at man er god til at give plads. Men det er klart, at hvis jeg skal sige noget
om en bestemt sag, så ved jeg godt, at den er jeg færdig med at tale om, så snart Thulesen Dahl
taler om den samme sag. For så er han jo mere interessant. Det samme med Skaarup. Sådan er
der jo et hierarki internt i partierne. Så er man ikke interessant mere, og det er jo fint, for
sådan har vi valgt at det skal være.
Men ser du problemstillinger i, at det altid er de samme politikere der bryder igennem? For
eksempel er det jo altid nemmere for en minister at bryde igennem?
Sådan er det jo bare. Der vinder ministeren og dem der er etablerede og kendte. Særligt i de
her år synes jeg, at der er en meget lille undskyldning for os andre. Der har næppe fandtes så
mange platforme og medier som nu. Vi kan skrive på Facebook og vi kan skrive i Vejle Amts
folkeblad, der er ingen grænse for, hvor vi kan skrive og gøre os til selv. Og det skal vi så gøre.
I har med de her nye medier et større mulighedsrum?
Ja, det vil jeg sige.
Er du blevet mere fri fra de klassiske mediers rammer med sociale medier?
Rammerne er helt klart også blevet forandret. Nu skal vi selv forsøge os frem, med hensyn til
hvordan vi gør med Facebook og sociale medier. Det er jo også blevet et helt andet
mediemarked. Da Pia Kjærsgaard startede herinde før mine forældre mødte hinanden, da har
hun fortalt lange historier om, der var kun formiddagsaviserne, hvis man så var heldig kunne
man få en radioavis i løbet af dagen, ellers så var der TV-avisen om aftenen – det var det! Det
var de platforme der var. Der var det sådan noget med, at hvis en af vores
folketingsmedlemmer fik et læserbrev i en landsdækkende avis, så blev det klippet ud og
hængt op på opslagstavlen, så alle de andre i gruppen kunne se, at det kunne rent faktisk godt
lykkedes at få de her læserblade optaget. Det sker jo ikke i dag. Platformen har jo udvidet sig
vanvittigt. Både til den gode og til den dårlige side.
Hvad gør det ved dit virke som politiker, når du skal forholde dig til medierne på denne her
måde? Hvad gør det ved det politiske?
Det er svært at være politiker i dag. Det er bare vanskeligt, men vi skal tage os den tid det
tager. Der er jeg jo så heldig, fordi jeg bor i Jylland. Når jeg er herovre er det for at arbejde. Det
betyder normalt også, at hvis der er meget at lave møder vi tidligt og går sent. Er her ikke
noget at lave sover vi lidt længe som i dag. Det er en stor fordel. Man skal huske på, at det
tager tid fra lovgivningsarbejdet – og det er jo faktisk lidt kedeligt. Fordi det er jo nogle ret
komplekse ting engang imellem. Det er sandt – det er fuldstændig rigtigt – vi bruger meget tid
på alt det der. Jeg har aldrig kunne forstå, at Danmarks Radio eller TV2 ikke har et debatstudie
her på Christiansborg, men vil have at vi skal køre ud i deres hus eller på Teglholmen. Det har
jeg aldrig forstået meningen i, for det er rigtig meget tid man bruger på det.
Hvad gør det vil den politik man fremfører, at den skal kunne indgå i mediernes måde at agere
på?

Det betyder jo benhårdt og kynisk, at vi jo bliver trænet af medierne i at udtale os i ganske
korte sætninger, for ellers egner de sig ikke til at blive klippet ud og brugt. Det er den kedelige
del – vi får aldrig lov til at komme med den gode forklaring, den lange forklaring, det der kan
være svært at fortælle. Det når vi aldrig på citatform.
Hvad gør det vil politikken? Hvor tidligt i processen indgår medierne i tankegangen?
Medierne indgår først når vi er enige i gruppen. Når der er noget der er færdigt. Så vil jeg tage
fat i en journalist og spørge ”var det her noget?”. Eller også vil jeg bare fremsætte det.
Men man tænker slet ikke over, når man starter på et politiske udspil, om politikken kan sælges,
markedsføres i medierne?
Hvis Dansk Folkeparti som største parti i blå blok vil gøre noget nyt, så tror jeg altid, at der vil
være et marked for det. Der er det nok sværere at være De Konservative før de gik i regering
eller sådan noget. Der er bare forskellige muligheder, og størrelsen berettiger os bare – det er
firkantet sagt – til at blive omtalt. Også for noget, der måske ikke havde været en historie, hvis
andre havde lavet det. Det er nok det privilegium vi og Socialdemokraterne engang imellem
har.

